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Dobândind încuviințarea Domnului Ministru G. G. 
Mironescu, de a publica o culegere a discursurilor 
sale, publicăm acest volum de cuvântări rostite unele 
în limbă română. altele în limba franceză. 

Nu am făcut o culegere complectă a discursurilor 
D-lui Mironescu, ci am adunat aici mai ales pe ace- 
lea privitoare 'la politica externă ori la chestiuni de 
interes cu totul general sau național. 

La discursurile pronunțate în limba îranceză am 
alăturat traducerea în româneşte. 
Am reprodus cuvântările în ordinea cronologică, 

indicând în fruntea îiecăreia data la care a fost pro- 
nunțată şi obiectul cuvântărei. 
Am adăugat la sfârşit, întrun dppendice, conțe- 

rința D-lui Mironescu : La Politique de la Paix (Po- 
litica Păcei) din Noembrie 1929, care — ca şi dis- 
cursul dela Geneva din Septembrie 1929 — a fost 
foarte mult apreciată şi cerută în străinătate. 

Pentru străinătate, am extras, de altiel, întrun vo- 
lum Separat — intitulat : Quelques Allocutions et 
Discours — cuvântările pronunțate în limba îran-. 
ceză. 

EDITORII 

Iunie, 1930.



CUVÂNTĂRI DE GEORGE G. MIRONESCU 
    

16 Noembrie 1925 

In amintirea profesorului Toma 

Sfelian. Cavântare pronunțată, în 
calitate de decan al Facultăfei 

de drept din București, la co- 
memorarea prof. Stelian de către 
Facultate. 

Onorată Adunare, 

Cu inima plină de durere, covârşit de emo- 
țiune, deschid această şedinţă, consacrată de 
Facultatea de drept din Bucureşti, comemorărei 
ilustrului ei profesor Toma Stelian, pe care l-am 
iubit şi venerat toţi. 

Dintr'un spirit de înaltă delicateță morală, ma- 
rele dispărut a dispus ca înmormântarea sa să 
fie cu desăvârşire simplă, fără discursuri, 

Voința lui a fost respectată. 
Pioasa comemorare de astăzi nu calcă acea- 

stă voinţă. - 
Dispoziţiile sale ultime nu puteau tinde să înă- 

buşe orice manifestare a durerei, a pietăţei Şi a 
recunoştinţei noastre. 
Dar, dacă Facultatea de drept din Bucureşti 
a hotărît să cinstească într'o şedinţă solemnă 
memoria strălucitului său profesor, nu a făcut 
aceasta numai dintr'un sentiment de pietate şi 
recunoştinţă.
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Comemorarea aceasta este şi îndeplinirea unei 
alte înalte datorii morale: aceea de a pune în lu- 
mină pilda cea bună ce se desprinde dintr'o no- 
bilă şi rodnică existență, spre a putea Sluji de 
model altora. 

Când fiinţa noastră se risipeşte în neființă, sin- 
gurul bun nepieritor ce poate rămâne după noi 
este rezultatul moral al activităţei ce am destă- 
șurat în viaţă. 

Acest rezultat — dacă este vrednic de a sluji 
de pildă semenilor noştri — trebue pus în lumină 
tocmai spre a servi la îndrumarea acestora. 

Neîncetata propăşire a omenirei se întemeiază 
în bună parte pe aceste frumoase pilde, date de 
către marii dispăruţi urmaşilor lor. 

Inaintaşii noştri de seamă ne conduc paşii şi, 
la rândul nostru, cei de frunte dintre noi vor în- 
drumă pe urmaşii noştri. 

Această înlăunţuire rodnică asigură sub toate 
raporturile progresul umanităței. 

Geniile şi îruntaşii neamurilor transmit din u- 
nul în altu! şi din generaţie în generaţie scânteia 
luminoasă a progresului. 

De aceea este o datorie morală imperioasă mai 
ales față de generaţiile tinere — datorie ce se 
impune îndeosebi nouă față de studenţime, — de 
a nu trece sub tăcere, ci a pune în evidenţă ase- 
menea exemple îndrumătoare, cari, ca sămânța 
cea bună, sunt menite să producă rod îmbelşugat. 

Viaţa lui Toma Stelian oferă asemenea pilde 
îndrumătoare. 

EI a avut o activitate irumoasă şi rodnică. 
Toma Stelian nu a ilustrat numai Facultatea
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noastră şi, în genere, învăţământul şi ştiinţa ju- 
ridică. 

Puternica sa personalitate a cucerit locul din- 
tâiu şi în viaţa publică a ţărei şi în barou. 

Pretutindeni el s'a impus prin imensele sale 
însuşiri: o putere de muncă fără pereche, o vastă 
erudiție juridică, un talent oratoric neîntrecut, o 
strălucită claritate de gândire şi de expunere, o 
fermitate de caracter antică, o râvnă neînfrântă 
de împlinire a datoriei, un profund patriotism. 

Şedinţa de astăzi având un caracter strict uni-: 
versitar, cadrul nostru urmează forțamente să fie 
limitat la cercetarea activităţei ştiinţifice şi di- 
dactice a lui Toma Stelian. 

Dar viaţa omenească este un tot, uneori chiar 
un tot armonic — precum este cazul -cu Toma 
Stelian — şi separarea absolută a unei singure 
forme de activitate ar riscă să înfăţişeze perso- 
nalitatea lui în chip prea unilateral şi prea insu- 
ficient. 

“De aceea, înainte de a da cuvântul d-lui pro- 
fesor Vasile Dimitriu şi d-lui student J. Vioreanu, 
cari vor expune activitatea didactică şi ştiinţifică 
a strălucitului defunct, voiu schiţă, în linii mari şi 
în scurte cuvinte, celelalte înfăţişări ale activită- 
ței lui. 

Născut în Craiova la 3 Aprilie 1860, Toma 
Stelian şi-a făcut studiile juridice întâi în ţară, la 
Facultatea noastră. Apoi le-a complectat la Fa- 
cultatea de drept din Paris, unde a urmat şi cur- 
surile Şcoalei de ştiinţe politice. 

De pe băncile Universităţei s'a semnalat prin 
studii strălucite. Teza sa de doctorat în drept a
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rămas celebră; iar Şcoala de ştiinţe politice a 
absolvit-o ca „laureat“. 

Intors în ţară, a fost numit magistrat la Tri- 
bunalul: Iaşi. 

Curând a dobândit apoi prin concurs catedra 
de drept comercial la Facultatea din Iaşi. Numi- 
rca la acea Facultate s'a făcut pe ziua de 20 No- 
embrie 1885. S'au împlinit dar 40 ani fără câte- 
va zile. 

La 1897 a fost transferat la catedra de Drept 
comercial a Facultăţei din Bucureşti. 

Doi ani după numirea sa la Facultatea de drept 
din laşi, a părăsit magistratura şi s'a înscris în 
barou, intrând în acelaş timp în arena politică. 

Magistraturei Stelian a aparţinut puţină vreme. 
Dar caracterul lui eră aşa de potrivit cu acea- 

stă înaltă misiune, încât s'ar putea zice că el a 
rămas magistrat toată viaţa. 

A rămas magistrat: prin probitatea sa exem- 
plară, prin repulsiunea sa contra favorurilor, prin 
incapacitatea sa de a face o nedreptate, prin grija 
sa de a adună toate elementele spre a-şi formă o 
judecată nepărtinitoare, prin aversiunea sa con- 
tra compromisurilor. 

Aceleaşi calităţi sufleteşti, unite cu strălucitul 
sau talent oratoric şi cu darul său prodigios de 
arguimentare, au dat carierei sale de avocat o 
splendoare neîntrecută, 

EI a rămas, la bară, slujitor neprihănit al Drep- 
tăţei. Interesele ce avea datoria să apere nu l-au 
făcut niciodată să uite că, mai presus de toate, 
eră în slujba Justiţiei. De aceea autoritatea sa 
eră formidabilă. 

Slujind astfel aproape 40 ani la altarul Drep-
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tăţei, Toma Stelian a contribuit, într'o largă mă- 
sură, la formarea Dreptului Jurisprudenţial, după 
cum, pe altă cale, prin lecţiile sale strălucite, la 
laşi şi București, a contribuit la formarea atâtor 
generaţii de jurişti, 

Sperăm că printre manuscrisele lui se vor găsi 
elementele multor monografii juridice şi în spe- 
cial elementele cursului său de Drept Comercial. 

Facultatea de drept din Bucureşti, căreia Ste- 
lian cu atâta dragoste i-a lăsat şi manuscrisele 
sale şi foarte bogata sa bibliotecă, îşi va face o 
datorie de a tipări cursul său. 

La tribuna parlamentară şi în diversele mani- 
festări ale vieţei politice, frumoasa sa elocinţă, 
mintea sa clar văzătoare şi marea sa autoritate 
morală l-au impus curând. 

De ceea, în criza grozavă dela 1907, pricinuită 
de răscoalele ţărăneşti, s'a făcut apel la dânsul 
pentru a contribui la remedierea crizei. 

Numit Ministru al Justiţiei, el pe deoparte a 
contribuit prin sfatul şi competinţa sa la înfăp- 
tuirea diverselor reforme reclamate de împreju- 
rări în alte domenii, iar pe de altă parte s'a con- 
sacrat reformărei Justiţiei. 

EI s'a ocupat mai întâiu de problema esenţială 
a recrutărei magistraturei, căutând a stabili prin 
lege garanţii pentru a avea magistrați capabili şi 
integri. 

In cest scop a introdus examenul pentru intra- 
rea în magistratură, înfiinţarea stagiului şi sis- 
temul de a se face numirile şi înaintările pe baza 
listelor prezentate de Consiliul Superior al Ma- 
gistraturei.



— 12 — 

Apoi a generalizat inamovibilitatea judecăto- 
rilor. 

Spre a înlesni cursul Justiţiei, a introdus ideia 
Judecătorului unic. 

Preocupându-se asemenea de primejduirea. si- 
guranţei Drepturilor prin diversitatea de inter- 
pretare a legilor, Toma Stelian a introdus în le- 
gea Curţei de Casaţie norme destinate a asigură 
stabilitatea Jurisprudenţei. 

Pe de altă parte, înțelegând datoria Statului 
de a pune la dispoziţia sătenilor o Justiţie mai 
expeditivă şi mai puţin costisitoare, Toma Ste- 
lian a organizat ambulanţa judecătorilor de pace. 

Aceste reforme şi altele, unite cu o înţeleaptă 
îndeplinire a atribuţiilor ministeriale, au adus 
mari îmbunătăţiri în organizarea şi împărţirea 
Justiţiei şi constituesc un titlu pentru recunoş- 
tinţa ţărei. 

La isbucnirea războiului mondial, Toma Ste- 
lian, îndemnat de adâncul său patriotism, a fost 
printre cei dintâi, cari au luptat pentru intrarea 
în război a României, spre realizarea idealului 
național. 

La 1915, Toma Stelian a pronunţat în Senat 
— eram atunci colegul său în Senat — un emo- 
ționant discurs, plin de avânt patriotic, prin care 
cerea intrarea noastră în acţiune. 

Mai târziu, în ţară şi în străinătate — în spe- 
cial la Paris, unde a fost Preşedintele Coloniei 
Române — a desfăşurat o activitate fecundă în 
chestia naţională. 

Ultima “însărcinare politică ce a primit a fost 
aceea de a susţine interesele României întregite 
la stabilirea Statutului Dunărei, în 1920.
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lată, în liniamente mari şi aproximative, ac- 
tivitatea prodigioasă și rodnică desfăşurată de 
Toma Stelian, şi meritele lui nepieritoare, cari 
îi dau drept la întreaga noastră veneraţiune Şi la 
recunoştinţa ţărei întregi. 

Este îndrăzneţ a încercă să prindem, într'o sin- 
gură formulă, caracteristica unei vieţi atât de fru- 
moase şi atât de bogate. Dar, de am încercă a- 
ceasta, cred că nu am fi departe de adevăr, dacă 
am zice că lui Toma Stelian i se poate aplică, în 
sensul său cel mai înalt, definițiunea dată orato- 
rului de Caton Censorul: Vir bonus dicendi pe- 
ritus. Virtute şi talent, în cea mai înaltă accep- 
ţiune a acestor cuvinte, iată esenţa nobilei vieţi 
a lui Toma Stelian. 

A fost Toma Stelian o mare virtute şi caracte- 
rul său virtuos dă o sublimă armonie întregei 
sale vieţi. 

Toma Stelian a îost un om, nu clădit din îrân- 
turi, ci croit dintr'o bucată. 

Cel ce a zidit toate pare că a întrebuințat două 
mijloace pentru zidirea făpturilor omeneşti. De 
cele mai multe ori el a închegat lutul şi suflul făp- 
turei noastre din părţi diverse unite la un loc. 
Alteori însă — foarte rar — el a modelat făptura 
din plin bloc, a zidit din stâncă. Dintre aceste din 
urmă făpturi eră 'Toma Stelian. 

Existenţa sa toată este o linie dreaptă. Intreaga 
lui viaţă are limpeziciunea cristalului şi o ener- 
gie fără seamăn a străbătut-o dela 'un capăt la 
celălalt. 

Și acum oare totul s'a pierdut ? 
Această energie, acest talent, această virtute
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— toate aceste comori — au pierit oare .fără 
urmă ? 

Nu. Un ecou a rămas şi va rămâne. 
In armonia universală a firei, viaţa celor mai 

buni dintre noi este un imn ce se înalță către 
Creatorul Suprem ori către nemărginita Natură. 

Mâna aspră a morţei nu isbuteşte a amuţi cu 
totul acordurile acestui imn. 

Ecoul * lui se prelungeşte —- după stingerea 
noastră — mai îndelung sau mai puţin îndelung, 
mai puternic sau mai slab, adăugind elemente noi 
la uriaşa Simfonie a Naturei. 

Auzim încă ecoul imnului lui Toma Stelian ? 
Fie ca şi urmaşii noştri să-l audă ! 
Fie ca memoria lui să se perpetueze în veci !



16 Avril 1926 

Allocution douverture & la 

serie des conferences du Pro- 

fesseur Henry Truchy de la Fa- 

culte de droit de Paris, donnees 

a Bucarest en Avril 1926, 

Monsieur le Professeur, 

Au nom de la Faculte de droit de Bucarest, je 
salue en vous, Monsieur le Professeur, un des re- 
presentants les plus Eminents de la Science fran- 
caise, de cette Science, ă laquelle nous devons 
— en tres grande partie — la renaissance de no- 
tre peuple. 

C'est en France, en effet, que, depuis des siecles, 
nos jeunes gens sont all€s puiser les 6l&ments de 
cette civilisation latine, que les Barbares avaient 
r6ussi ă detruire presque complâtement ici, pour 
la faire renaitre sur ce sol, oil nous avons ât6 
fix6s, comme sentinelle avance de Rome. 

Vous-mâme, Cher Maitre, avez eu, parmi vos 
€leves, un grand nombre de nos compatriotes et 
nOUS savons, par €eux, quels sentiments de pro- 
ionde sympathie vous nourissez pour notre peu- 
ple.
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Voici pourquoi la Facultă de droit de Bucarest 
est particulierement heureuse que vous ayez ac- 
cepte de donner ă ses tudiants une serie de con- 
ferences et vous en remercie bien, 

Mesdarmes, Messieurs, 

Je viens de dire que vous allez entendre un 
ilustre representant de la Science frangaise. 

Mais une Science peut-elle avoir un cachet na- 
tional ? 

On le conteste, en general. On dit genralement 
que la Science est universelle, qwelle d&passe les 
îronticres, 

Cela est exact â un certain point de vue. 
Il n'est pas moins vrai que la Science, comme 

toute activit€ humaine, porte l'empreinte des hom- 
mes qui Pont crâe. 

La Science, cr&ce par la Grande Nation fran- 
caise, a ses traits particuliers. 

Elle est toute de clarte et d'ordre. 
Elle possăde, au suprâme degre, ces deux qua- 

lites, qui sont fondamentales. 
En efiet, entreprendre des recherches scienti- 

fiques ou faire des dâcouvertes scientifiques n'est 
pas autre chose — en dernitre analyse — que 
mettre de la clart€ et de l'ordre dans la foule des 
faits qui tombent sous nos sens. 

Les traits caracteristiques de la Science fran- 
caise sont donc les qualites esentielles de la Sci- 
ence mâme. 

C'est pour cela que, dans le rude assaut que
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P'Humanit€ livre aux mystâres de la Nature, la 
Science îrangaise est au premier rang. 

Mais, j'ai hâte de vous laisser apprecier par 
vous-mâme cette Science de clarte et d'ordre. 

Je căde donc la parole ă Monsieur le professeur 
Truchy. 

TRADUCERE 

16 Aprilie 1926 

Cuvânt de deschidere la se- to ria conferinfelor Profesorului 
Henry Truchy de la Facultatea 
de Drept din Paris, jinute la Bu- 
cureşti, în Aprilie 1926. 

Domnule Profesor, 

In numele Facu!tăţei de Drept din Bucureşti, salut 
în persoana d-voastră, domnule Profesor, pe unul din 

9? cei mai eminenţi reprezentanţi ai ştiinţei franceze, NP ai acelei ştiinţe, căreia noi îi datorim — în foarte %) mare parte — renaşterea poporului nostru. 
N Intr'adevăr, de veacuri, tinerii noştri au mers în Ş Franţa spre a-şi însuşi elementele acestei civiliza- 

3
 

țiuni latine, pe care barbarii reuşiseră s'o distrugă 
aici aproape în întregime, pentru a o face să renască S) pe acest pământ, pe care noi am fost aşezaţi ca san- j| tinelă înaintată a Romei. 

Chiar d-voastră, scumpe magistre, aţi avut prin- 
tre elevii d-voastră un mare număr dintre compa- 
trioţii noştri şi prin ei ştim ce sentimente de pro- 
undă simpatie nutriţi pentru poporul nostru. 

lată de ce Facultate 

         - 
ETA PIPPASITALA
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foarte fericită că aţi acceptat să ţineţi studenţilor ei 
o serie de conferinţe şi vă mulţumeşte pentru acea- 
sta. 

Doamnelor şi Domnilor, 

Am spus că veţi auzi pe un ilustru reprezentant al 
Ştiinţei franceze. Dar poate oare o ştiinţă să aibă un 
caracter naţional ? 

In general, lucru este contestat. Se spune în ge- 
neral, că ştiinţa este universală, că ea trece peste 
îrontiere. 

Aceasta este exact dintr'un anume punct de ve- 
dere. 

Nu este însă mai puţin adevărat, că ştiinţa, ca ori 
ce activitate omenească, poartă pecetia oamenilor 
care au creat-o. 

Ştiinţa creată de marea naţiune îranceză are tră- 
săturile ei particulare. 

Ea este numai limpezime şi ordine. 
Ea posedă, într'un grad suprem, aceste două ca- 

lităţi, cari sunt fundamentale. 
Intr'adevăr, a întreprinde cercetări ştiinţiiice, sau 

a face descoperiri ştiinţifice, nu este altceva—în ul- 
timă analiză — decât a pune limpezime şi ordine în 
mulțimea de fapte ce cad sub simţurile noastre. 

Trăsăturile caracteristice ale ştiinţei îranceze sunt 
deci calităţile esenţiale ale ştiinţei însăşi. 

De aceea, în asaltul greu pe care omenirea îl dă 
contra misterelor naturei, ştiinţa franceză este în 
primul rang. 
Mă grăbesc însă de a vă lăsa să apreciaţi singuri 

această ştiinţă de limpezime şi de ordine. 
Cedez dar cuvântul d-lui Profesor Truchy.



17 Noembre 1926 

Souhaiis de bienvenue ă la 

mission universitaire polonaise. 

(en qualit& de Doyen dela Fa- 

cultă de droit de Bucarest). 

Au nom de la Faculte de droit de Bucarest, je 
vous souhaite, Messieurs les membres de la Mis- 
sion Universitaire polonaise, la bienvenue parmi 
nous. 

Je salue en vous, Messieurs, les representants 
illustres de la science juridique polonaise en mâme 
temps que les €minents ambassadeurs d'une no- 
ble nation amie et allice. 

Par les conferences que vous allez nous don- 
ner vous faites oeuvre scientifique. Mais cette 
oeuvre de science d6passe les cadres de Penseig- 
nement. Elle est destinte ă resserrer et cimenter 
les liens d'amiti€ et d'alliance qui existent entre 
nos deux pays. 

La Facult€ de droit de Bucarest, en vous of- 
îrant Vhospitalite, est extrâmement heureuse de 
s'associer ă cette oeuvre d'une importance capi- 
tale, commencâe, grâce â Pinitiative de /'Institut 
des Sciences Administratves. 

Dans le pass€, des relations intellectuelles sui- 
vies ont existe entre le Grande Nation Polonaise 
et les Pays Roumains.
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La, Moldavie, notamment, a benfici€ de la ci- 
vilisation polonaise. 

Tous nos grands chroniqueurs moldaves a- 
vaient îait leurs &tudes en Pologne. 

Celă s'explique d'abord par le voisinage. Mais 
cela s'explique surtout par Paffinit& de la civili- 
sation polonaise avec la nâtre. 

En efiet, la nation polonaise est slave par sa 
race et latine par sa civilisation. 

C'est pour cela qu'il existe des conditions par- 
ticulicrement favorables pour le developpement 
des relations intellectuelles entre nos deux peu- 
ples. . 

II faut travailler de toutes nos forces â aider 
ce developpement, afin de resserrer toujours da- 
vantage les liens d'amiti€ et d'alliance qui unis- 
sent nos pays. , 

L'interât est immense, parce que cette amiti€ 
et cette alliance sont les conditions fondamentales 
de la prosperit€ de nos deux pays. 

Unies, nos nations sont en mesure d'assurer la 
paix et le progres de la civilisation dans POrient 
de l'Europe et celă est indispensable pour garan- 
tir Vavenir de nos deux peuples. 

Voici pourquoi l'oeuvre que nous commencons 
aujourd'hui est appelte ă donner des resultats 
considerables. 

Je forme les voeux les plus chaleureux pour le 
succes de cette grande oeuvre.
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TRADUCERE 

17 Noembrie 1926 

Urări de bun venit  Misiunei 
universitare poloneze, (în cali- 
tate de Decan al Facultăjei de 
Drept din Bucureşti). 

In numele Facultăţei de Drept din Bucureşti, vă 
urez, domnilor membri ai Misiunei universitare po- 
loneze, bun venit printre noi. 

Salut în domniile voastre pe reprezentanţii iluştri 
ai ştiinţei juridice poloneze şi în acelaşi timp pe e- 
minenţii ambasadori ai unei nobile naţiuni amice şi 
aliate. 

Prin conferințele ce veţi ține, d-voastră, faceţi o- 
peră ştiinţifică. Dar această operă de ştiinţă depă- 
şeşte cadrele învăţământului. Ea este menită să 
strângă şi să cimenteze legăturile de amiciţie şi de 
alianţă, care există între ambele noastre țări. 

Facultatea de Drept din Bucureşti, oferindu-vă os- | 
pitalitatea, este foarte fericită de a se asociă la a- 
ceastă operă de o importanţă capitală, începută din 
inițiativa Institutului de Ştiinţe administrative. 

In trecut, au existat relaţiuni intelectuale continui 
între marea Națiune Poloneză şi Ţările Române. 

In deosebi, Moldova a beneficiat de civilizațiunea 
poloneză. Toţi marii noştri cronicari moldoveni fă- 
cuseră studiile lor în Polonia. 

Aceasta se explică întâi prin vecinătate. Dar se 
explică mai ales prin afinitatea civilizaţiei poloneze 
cu civilizația noastră. 

Intr'adevăr, națiunea poloneză este slavă prin rasă, 
dar latină prin civilizaţie. 

De aceea există condițiuni cu totul favorabile pen- 
tru desvoltarea relaţiunilor intelectuale între popoa- 
rele noastre. 

Trebue să lucrăm din toate puterile noastre ca să 
ajutăm această desvoltare, pentru a strânge din ce
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în ce mai mult legăturile de amiciţie şi de alianţă 
care unesc ţările noastre. 

Interesul nostru pentru acest lucru este imens, fi- 
indcă această amiciţie şi această alianță sunt con- 
diţiunile fundamentale ale propăşirei ţărilor noastre. 

Unite, naţiunile noastre sunt în măsură de a asi- 
gura pacea şi progresul civilizaţiunei în Orientul E- 
uropei. Acest lucru este absolut necesar spre a ga- 
ranta viitorul popoarelor noastre. 

lată de ce opera pe care o începem astăzi este me- 
nită să dea rezultate considerabile. 

Fac urările cele mai călduroase pentru succesul 
acestei mari opere.



7 Februarie, 1927. 

Cuvântare rostită la Senat, în 

sprijinul propunerei de a se de- 

clara ca senator de drept D-i 

Stefan Cieceo Pop, în calitate de 

fost Președinte al adunărei na- 

ționale din Alba-Iulia 1518. 

Domnule Preşedinte, 

Domnilor Senatori, 

Aţi ascultat raportul comisiunii de verificare: 
a titlurilor senatorilor, raport prin care se 'con- 
stată că d-l Ştefan Ciceo Pop întruneşte condi- 
țiile de a îi senator de drept, în calitate de fost 
preşedinte al Adunării Naţionale dela Alba-lulia, 
şi se propune să se ceară Inaltei Curți de Casaţie 
să cerceteze din nou chestiunea aceasta. 

Raportul este foarte bine motivat şi îmi fac o 
datorie de a felicită pe colegul nostru, onorat d-l 
Darvari, pentru conştiinciozitatea cu care a exa- 
minat chestiunea şi pentru îrumoasa motivare a 
raportului. 

Vin a vă rugă să aprobaţi concluziunile aces- 
tui raport şi să le aprobaţi cu unanimitate şi cu 
însuileţirea care trebue să ne unească pe toţi, 
pentru a proclamă şi meritele nepieritoare ale
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marelui Român despre care este vorba şi imensa 
însemnătate istorică pentru neamul românesc a 
adunării dela Alba-lulia. 

Constituţia şi legea electorală au voit tocmai 
acest lucru: de a aduce un înalt omagiu adună- 
rilor dela Alba-lulia, Cernăuţi şi Chişinău, cari 
au proclamat unirea îraţilor subjugaţi cu patria- 
mumă, de a scoate în evidenţă importanţa  isto- 
rică a acestei adunări, şi de a consacră măreţia 
actelor îndeplinite de ele. 

Nu trebue să căutăm a precupeţi aceasta pen- 
tru adunarea dela Alba-Iulia. 

Cari sunt împrejurările de fapt şi de drept cari 
conduc la concluziunile propuse de către comi- 
siunea noastră ? 

Domnilor senatori, adunarea dela Alba-lulia a 
fost încoronarea unei opere grele şi îndelungate. 
Ea este rezultatul final al unei lupte multi-secu- 
lare, pe care bravul popor transilvănean a dus-o 
cu îndârjire 'sub conducerea vrednicilor săi şefi. 

Este oare nevoie să amintesc cât sbucium greu 
în curs de veacuri, câte suferinţe, cât sânge ro- 
mânesc, câţi martiri a costat această operă de 
închegare naţională ? 

Se înţelege că nu poate fi vorba să descriu a- 
cum această îndelungată şi glorioasă luptă de 
desrobire a fraţilor de peste Carpaţi. 

Fa aşteaptă încă istoricul care să tixeze pentru 
viitorime toate peripeţiile ei, deseori aşa de tra- 
gice. 

Dar împrejurările imediat anterioare, care au 
determinat marele act istoric dela Alba-Iulia, 
trebuesc amintite, spre a înţelege mai deplin a- 
cest act.



Care au fost aceste împrejurări ? 
D-lor senatori, în toiul războiului, în Iunie 

1917, pe când imperiile centrale erau încă în pe- 
rioada «victoriilor lor, iar noi Românii ne aflam 
într'o situaţie critică, a răsunat, în parlamentul 
ungar, un glas plin de curaj, prevestitor de uni- 
rea tuturor Românilor. 

Cine a fost acela care a avut eroismul să strige 
în faţa duşmanilor şi în plină victorie a lor, dorul 
de liberare al Românilor ? 

A fost d-l Ştefan Ciceo Pop. (Aplauze). 
Voci: 'Toţi. 
D. G. G. Mironescu: Eraţi toţi în parlamentul 

maghiar? Faceţi confuzie. E vorba de acţiunea 
din parlamentul ungar. 

Cari erau atunci împrejurările? Ungurii ex- 
ploatau un manifest stors dela intelectualii ro- 
mâni din Transilvania şi Banat, prin care mani- 
fest se spune că, dacă Franţa şi aliaţii săi pretind 
că vor să elibereze pe popoarele asuprite de un- 
guri, printre cari şi pe Români, aceasta este o 
calomnie şi un neadevăr; deoarece Românii nu 
sunt asupriţi în Ungaria şi ei nu cer să fie libe- 
rați, ci vor să rămâie cetăţeni credincioşi ai „pa- 
triei maghiare“. 

Guvernul maghiar şi, în genere, ungurii ex- 
ploatau acest manifest împotriva naţiunei româ- 
ne, tăgăduind, pe baza lui, revendicările legitime 
ale Românilor. 

Se înţelege că eră necesar ca cineva cu auto- 
ritate să vină să spună ungurilor şi streinătăţii 
— şi printre streini în primul loc să spună Româ- 
nilor din vechiul Regat şi aliaţilor noştri — că 
manifestul acela nu exprimă realitatea, ci adevă- 
rul este că Românii gem în Ungaria sub un jug



  

asupritor şi că nu aşteaptă decât momentul bun 
ca să se elibereze. 

Trebuia să vină cineva ca să nimicească efec- 
tul moral pe care ungurii căutau să-l scoată din 
acel manifest al intelectualilor români. Acel ci- 
neva a fost d-l Ştefan Ciceo Pop. (Aplauze). 

Situaţiunea eră aşa: în parlament se găsea în- 
că d-l Dr. Vaida, dar fusese mobilizat ca medic. 
D-i Iuliu Maniu eră pe îront, unde a rămas, în 
primele linii de bătae, până la sfârşitul războiului. 

D-l Maniu fusese trimis pe front încă din 1915, 
luna August. 

Atunci a scris d-l Octavian Goga într'un ziar 
din Bucureşti (Epoca), la 30 August 1915, acel 
irumos şi înălțător articol: „Pleacă şi Maniu“. 

Eră şi aceasta una din peripețiile tragice ale 
luptei pentru desrobirea Românilor transilvăneni, 
cum arată foarte îrumos şi cu talentul pe care îl 
cunoaşteţi, d-l Octavian Goga, spunând: 

„Deunăzi s'a publicat în ziarele de dincolo o ştire 
de două rânduri care, reprodusă în puţinele gazete 
oneste de aici, tot două rânduri au rămas, deşi cele 
câteva cuvinte veneau ca un ultim acord dintr'o tra- 
gedie şi ar fi putut să sgudue ultimele resturi de 
demnitate românească. 

E vorba de plecarea lui Iuliu Maniu cu armata 
ungurească pe câmpul de bătae“, 

lar mai departe : 

„Infanteria maghiară se va înmulți deci cu un om 
şi glontele din tabăra protivnică nu va şti ce inimă 
bate sub uniforma de honved a noului soldat. Noi o 
ştim însă... 

Numai un temperamenţ excepţional, o putere de 
revoltă nesecată şi un fond moral cu totul deosebit,
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numai aceste calităţi îi puteau împrumută cuiva tă- 
ria de a pluti deasupra mizeriilor zilnice şi de a privi 
lupta noastră de rezistență prin prisma unei jude- 

„Căţi superioare de spiriț occidental, 
luliu Maniu a îost înzestrat cu aceste daruri: 

nepot al lui Barnuţiu, având în sânge îndemnul per- 
petuu al unei înalte conştiinţi de neam, el eră pre- 
destinat pentru o linie dreaptă în manifestările lui 
politice. 

Minte limpede, îndrumat de o serioasă cultură 
generală şi om de drept cu o perfectă pregătire teo- 
retică, tânărul advocat din Blaj nu eră chemat să-şi 
cheltuiască splendida oratorie numai la judecăto- 
riile de pace din Târnava-Mică. S'a smuls degrabă 
şi a ieşit la larg. 

In ultimele două decenii Maniu a fost un spirit 
călăuzitor al îrământării noastre de peste munţi“. 

„Maniu a reprezentat politiceşte la toate ocaziile 
absoluta intransigenţă naţională faţă de unguri“. 

„De rezistenţa lui Maniu s'au frânt toate strădu- 
inţele şi credinţa lui în necesitatea izolării noastre, 
secundată de-o admirabilă putere de convingere, a 
învius“, 

„Nimeni nu i-a putut smulge o singură declaraţie 
de loialitate şi nimeni n'a îost în stare să-l urnească 
în nici o parte, ca să devie propagandistul unei a- 
propieri de duşmanii noştri de veacuri". 

„Acum va plecă şi el“. 

lată dar care eră situațiunea: lipsit de legă- 
tură cu d-l luliu Maniu, care eră ţinut pe îront şi 
fără nici-un. tovarăş în parlamentul dela Buda- 
pesta, d-l Ştefan Ciceo Pop rămăsese singurul 
care să reprezinte, în acele grele timpuri, nea- 
mul românesc şi să poată vorbi lumii din parla- 
mentul ungar.
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D-l Vasile Goldiș, ministrul artelor şi cultelor: 
Nu eră singur. Frau şi d-l Mihali şi d-l Vaida a- 
Colo, 

D-l G. G. Mironescu: Dar am explicat că d-l 
Vaida erâ mobilizat, Cât despre d-l Teodor Mi- 
hali, d-sa iscălise manifestul exploatat de unguri. 

D-l Vasile Goldiș, ministrul artelor Şi culte- 
lor: Da, dar nu eră singur. 

D-l G. G. Mironescu: De fapt eră singur. Prin 
urmare, fiind lipsit de ajutorul tovarăşilor, a- 
vând în faţa lui mulţimea duşmanilor cari erau 
în culmea victoriei lor şi în contra sa o atmos- 
feră morală cu totul defavorabilă oricărei miş- 
cări de eliberare, d-l Ştefan Ciceo Pop, deşi su- 
ferind, şi-a luat rămas bun dela ai săi, şi-a făcut 
testamentul — cum spunea el cândva — şi s'a 
dus să strige în Camera deputaţilor din Buda- 
pesta, în auzul întregei lumi civilizate, dorul Ro- 
mânilor de eliberare. 

Ce a spus atunci d-l Ştefan Ciceo Pop : 
A spus: Manifestul cu care d-voastre vă lâu- 

daţi şi pe care vă întemeiaţi pentru a pretinde că 
Românii transilvăneni sunt mulţumiţi şi vor să 
rămână - supuşi devotați în „patria““ maghiară, 
este ori stors prin mijloace nepermise, ori emană 
dela oameni cari sunt străini de poporul român, 
în numele căruia pretind să vorbească. Poporul 
român vorbeşte prin mine şi spune că nu mai 
poate răbdă asuprirea cumplită ce îndură Şi vo- 
ieşte să-și croiască o soartă mai bună. Apoi, a- 
mintind de lupta irlandezilor pentru libertate şi 
de ministrul Pitt, zicea: „Pitt a putut să cumpere 
voturile câtorva irlandezi, dar nu a putut să 
cumpere sufletele irlandezilor“,
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Eră limpede, eră o declaraţiune de război. (A- 
plauze pe băncile partidului naţional-țărănesc). 

Vă puteţi închipui ce a însemnat aceasta. Pri- 
mul ministru de atunci, Tisza, i-a răspuns prin- 
tr'un discurs în care îi spunea: „Să te bucuri că 
mai trăeşti, nu meriţi să mai respiri aerul pe care 
cauţi să-l otrăveşti cu caiomniile d-tale, trădă- 
toare de patrie“. lar, la sfârşit, se rezumă, zi- 
când: „Pentru asemenea acţiuni, ştreangul este 
răspunsul“. 

lată punctul de plecare pentru adunarea libe- 
ratoare dela Alba-lulia: Strigătul curajos de li- 
berare a Românilor rostit în 1917, în parlamen- 
tul maghiar, de d-l Ştefan Ciceo Pop, este primul 
sunet de trâmbiţă pentru adunarea dela Alba- 
lulia. 

Mai târziu, la 18 Octombrie st. n. 1918, sub 
o formă şi mai categorică, d-l Vaida Voevod, 
care revenise din mobilizare, a făcut în Parla- 
mentul ungar, în numele Românilor, istorica de- 
claraţiune de separare de Ungaria, pe temeiul 
principiilor enunțate de preşedintele Wilson, şi 
anume în virtutea autodeterminării, adică a drep- 
iului fiecărui popor să dispună de propria lui 
soartă. Se spunea în 'această declaraţie că, „pe 
temeiul dreptului firesc că fiecare naţiune poate 
hotări singură şi liber de soarta ei, națiunea ro- 
mână din Ungaria şi Ardeal dorește să facă a- 
cum uz de această prerogativă şi reclamă deci. 
dreptul ca, liberă de orice înrâurire străină, să 
hotărască singură aşezarea ei printre naţiunile 
libere, precum şi stabilirea legăturii de coordo- 
nare a ei cu celelalte naţiuni libere“.
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Eră categoric: liberare întâi şi apoi unire cu 
România. - 

Numai câteva zile ne despart acum de revo- luţiunea care s'a declarat la 28 Octombrie, mai întâiu la Budapesta Şi pe urmă în restul țării. La 31 Octombrie, revoluţiunea se întinde a- proape în toată ţara cuprinsă atunci în hotarele vechi ale Ungariei, 
Imediat — şi asta este spre onoarea transilvă- nenilor, dovedind cât de bine erau pregătiţi şi organizaţi, — s'a constituit un Consiliu naţional ai Românilor, care eră în realitate guvernul re- voluţionar al Românilor, 
Consiliul naţional român s'a constituit în Arad Sub preşedinţia d-lui Ştefan Ciceo Pop. 
Trăiă, d-lor senatori, pe acea vreme, George Pop de Băseşti, Badea Gheorghe, cum i se zicea. Dar, cu toate că trăia, nu s'a constituit consiliul național român, guvernul revoluţionar, sub pre- şedinţia lui. Dece? Fră negreşit George Pop de Băseşti 'factorul cel mai reprezentativ al Româ:- nilor din Ardeal, eră încărcat de glorie şi de mare prestigiu. Dar el eră într'o vârstă foarte înaintată 

Şi, din neiericire, nimeni nu poate înfrânge legile firei, cari nu îngăduesc omului să rămână veşnic 
robust. 

In adevăr, d-lor senatori, George Pop de Bă- seşti avea atunci peste 80 ani şi este uşor de în- țeles, că la această vârstă, dacă inima sa eră tot 'Vioaie şi curajoasă, dacă mintea sa eră tot a- zeră, starea sănătăţii sale fizice nu-i permitea să facă prea mult; fiindcă, d-lor senatori, nu eră 
vorba numai, pentru cel care avea conducerea, 
ca să proclame un adevăr, sau să dea un sfat în-
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țelept, ci trebuia să depue o muncă intensă de 
propagandă şi de organizare, trebuiau lupte cu 
duşmanii neamului, eră nevoie de o activitate 
continuă, intensă, de orice moment, şi aceasta nu 
putea să o facă George Pop de Băseşti, care, de 
altiel, tocmai din cauza menajamentelor cerute 
de vârsta lui şi de starea sănătăţii, trăiă retras la 
moşia lui. 

Prin urmare, cu toată gloria, cu tot prestigiul 
imens al lui George Pop de Băseşti, Românii 
transilvăneni nu i-au putut cere să ia conducerea 
acestei lupte grele, din cauzele arătate; ci au pus 
în fruntea lor -pe d-l Ştefan Ciceo Pop. 

A luat dar conducerea d-l Ştefan Ciceo Pop, 
şi a ordonat de îndată toate măsurile necesare 
pentru organizarea luptei. 

Intre altele, a luat măsuri ca să reapară ga- 
zeta „Românul“, care fusese suspendată de mul- 
tă vreme. Primul număr dela reapariţie este nu- 
mărul dela 26 Octombrie stil vechiu, 8 Noembrie 
stil nou 1918. 

„Românul“, apărut acum, eră naturalmente 
organul oficial al guvernului revoluţionar arde- 
lean de curând instituit, şi de aceea prezintă deo- 
sebită importanţă pentru noi. Acest guvern re- 
voluţionar nu avea la dispoziţie alt organ oficial 
de publicitate, ci numai „Românul“, în care se 
treceau toate hotăriîrile guvernului şi care ziar 
eră deci, în realitate „Monitorul Oficial“ al 'gu- 
vernului de atunci. 

De aceea, d-lor senatori, în „Românul“ se gă- 
sesc toate elementele problemei care ne intere- 
sează, şi în „„Românul'* vom căută toate dove- 
zile pentru ceeace vom afirmă,
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Să urmărim dar lucrurile aşa cum ni le arată 
„Românul“. 

In primul număr —- după ce într'un articol in- 
titulat. „Inviere“ se arată cum poporul român 
renaşte, — se publică proclamaţiunea guvernu- 
lui acestuia revoluţionar către națiunea română. 
Această proclamaţiune către națiunea română 
este semnată de d-l Ştefan Ciceo Pop. 

lată textul ei: 

CĂTRE NAȚIUNEA ROMÂNĂ 

„Războiul lung şi sângeros început din interese străine s'a sfârşit. A învins ideea că îieştecare na- țiune să dispună liber asupra sorții sale, să fie egal îndreptăţită şi fiecare om să aibă tot aceleaşi drep- turi. Soarta naţiunilor mici este pusă în mâinile cele mai bune şi cele mai mari naţiuni culte ne garan- 
tează realizarea idealurilor noastre. 

Durere, Sau ivit şi din satele româneşti veşti 
triste, cari ne vorbesc despre jefuiri, fărădelegi şi 
volnicii comise nu din partea poporului cinstit şi a românilor de bine, ci de oameni destrăbălaţi şi be- țivii satelor. 

Fraţi români! Fraţilor ostaşi, cari vați întors 
după atâtea suferinţi lungi şi grozave la vetrele 
voastre, voi cari cu gurile mute aţi îost purtați prin 
toate câmpurile de război, plini de sânge şi suferinţi, 
voi cari venind acasă aţi aflat poate familiile voa- 
stre flămânzite şi neîndreptăţite; ascultați de sfa- 
tul conducătorilor voştri de un sânge şi de o lege! 

Fraţi şi soldaţi români, fiţi cu răbdare! Fiţi cu a- 
tragere şi iubire către neamul vostru, care în aceste 
zile a intrat în rândul națiunilor libere, fiți mari la 
suflet în ceasurile acestea grele ale anarhiei şi vă 
arătați demni de încrederea şi sprijinul anticipat al 
naţiunilor mari culte; îiţi demni de iubirea desinte- 
resată a celui mai mare om de astăzi, a preşedintelui
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Republicii Americane: Wilson, care ca un al doilea Messia a dus la învingere ideia că fiecare popor şi fiecare individ să fie egal îndreptăţit şi stăpân pe Soarta sa, 
Consiliul Naţional Român, compus din următorii bărbaţi: Dr. Theodor Mihali, Vasile Goldiş, Dr. Ale- xandru Vaida-Voevod, Dr. Ştefan C. Pop, Dr. Aurel Vlad şi Dr. Aurel Lazăr, — apoi dintre reprezen- tanţii partidului social democrat român: loan Flue- raş, loseî Jumanca, Tenea Grapini, Tiron Albani, Dumitru Surdu şi loset Rănoi, — reprezintă astăzi întreg neamul românesc din Ungaria şi Ardeal, este recunoscut nu numai de puterile mari ale lumei, ci 

şi de guvernul unguresc revoluționar. 
Fiecare soldat român, deslegat de jurământul dat împăratului, are liberă voie să intre în sfatul militar naţional român (garda naţională română), să poarte simbolul mândru al suveranităţii lui naţionale, tri- colorul, şi este supus numai şi numai Consiliului Na- 

ţional Român. 
Fraţi Români! In curând o să apară între voi bra- vii soldaţi şi ofiţeri ai gardei naţionale române. Ală- turaţi-vă lor şi daţi-vă braţele şi inimile voastre în- tru ajutorul şi sprijinul lor, 
Consiliul Naţional Român se adresează către voi şi vă cere următoarele lucruri : 
1. Daţi mâna toţi cei buni şi cinstiţi fără deosebire 

de neam şi lege, şi susțineţi ordinea, apăraţi vieaţa şi avutul oamenilor. 
2. Primiţi cu încredere bărbaţii trimeşi de Consi- 

liul Naţional Român între voi, cu scopul de a vă lu- 
mină şi ajută, 

3. Constituiţi-vă imediat în gardă locală, în care 
poate îi primit fiecare om de Cinste, îără deosebire 
de neam şi lege. 

4. Să luaţi la cunoştinţă, că iaturi şi omoruri com- 
promit cauza sfântă a democraţiei noui, care este 
chemată a închegă întreaga lume într'o singură so- 
cietate, unde vor domni cele mai curate idei: a li- 
bertăţii, îrăţietăţii şi egalității !
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5. Fiecare ofiţer şi soldat român, care încă nu s'a 
anunţat şi nu are împărţire, are datorinţă să se pre- 
zinte fără amânare la biroul Consiliului Naţional 
Român (Arad, strada Fabian Gabor Nr. 7). 

Fiecare român are datorinţa să contribue la sus- 
ținerea ordinei. Jefuitorii sunt cei mai mari duş- 
mani ai poporului român. Daţi-ne mână de ajutor ca 
să putem prezentă înaintea lumei tânăra şi îrumoa- 
sa naţiune Română în deplina ei curăţenie nepă- 
tată, în întreaga ei splendoare“, 

Mai târziu, în numărul următor din 28 Octom- 
brie (10 Noembrie) 1918, găsim în „Românul“ 
un comunicat oficial, din care rezultă că, tot sub 

„preşedinţia d-lui Ştefan Ciceo Pop, consiliul na- 
țional a luat măsurile cuvenite pentru a se asi- 
gură ordinea în toate ţinuturile româneşti. 

De îapt, au început atunci a se organiză găr- 
zile militare naţionale, pentru ca să asigure or- 
dinea în întreg Ardealul şi Banatul. 

In numărul din 30 Octombrie st. v., vorbind 
despre crearea armatei naţionale, un comunicat 
oficial al şedinţei comitetului executiv al consi- 
iului naţional spune că este vorba de realizarea 
fără de amânare, de către națiunea română, a 
unităţii naţionale. lată textul: 

„De astădată suntem autorizaţi a dă informatiuni, 
că obiectul de preocupaţiune a comitetului şi consi- 
liului naţional a fost realizarea fără amânare a drep- 
tului naţiunii române de a dispune însuşi asupra sor- 
ţii sale şi consiliul naţional a luat în această direc- 
țiune demersuri energice şi hotărite. 

Rezolvarea într'un îel sau altul se aşteaptă până 
Miercuri în 12 Noembrie st. n., la orele 6 după a- 
miazi. 

După acest termen se va desluşi dacă înfăptuirea
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dreptului naţiunii române de liberă dispoziţiune a- 
supra dânsei se poate realiză în calea paşnică a bu- 
nei înţelegeri între națiunea română şi detentorii 
de azi ai puterii de Stat, ori, că națiunea română va 
fi aşezată în faţa necesităţii de a-şi asigură reali- 
zarea acelui drept firesc prin mijloacele cari se vor 
constată ca ducătoare la scop“. 

In numărul următor din „Românul“ dela 30 
Octombrie (st. v.), se găseşte un lucru, care este 
interesant din alt punct de vedere: O circulară 
intitulată „istorică“. 

Sanctitatea sa Patriarhul României, Miron, 
care eră pe atunci episcop de Caransebeş, .s'a 
gândit, cu drept cuvânt, că, fiind instituit un gu- 
vern revoluţionar român, ce alcătuiă o cârmuire 
nouă, acesta trebuia pomenit la rugăciuni în bi- 
serici, nu regele Ungariei şi autorităţile ungare, 
ca până atunci, şi a dat ordine în acest sens. 

Vorbind de consiliul naţional, care eră guver- 
nul revoluţionar al Ardealului, circulara zice: . 

"EL este în aceste timpuri de prefacere. cea mai 
înaltă autoritate naţională a poporului român, | 

Siânta tradiţiune a bisericii noastre ortodoxe tă: 
săritene a fost, în slujbele sale, -totdeauna cu deose- 
bită luare aminte la autoritatea sau stăpânirea :lu- 
mească. Cu atât mai vârtos trebue să o facă acea- 
stă biserică a poporului român, pusă pe temelii. na- 
ționale. aa 

Deci, şi până când prea sfinţitul sinod episcopesc 
în deplina sa coinpetinţă va statori conform noilor 
stări de drept definitive ecteniile şi pomenirile;-res= 
pective, dispun următoarele : e : 

1. La ectenia cea mare dela începutul slujbelor :se 
adaugă la locul cuvenit: | ii 
„Pentru înalta noastră stăpânire naţională şi pen-
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tru marele sfat al naţiunii române — Domnului să 
ne rugăm“. 

2. La ectenia după sfânta evanghelie : 
„Incă ne rugăm pentru înalta noastră stăpânire 

naţională şi pentru marele sfaţ al națiunii române, 
pentru mântuirea şi iertarea păcatelor lor, şi pen- 
truca Domnul Dumnezeu mai ales să le dea lor spor 
şi să le ajute întru toate lucrurile lor, spre binele. 
obştesc“. 

3. La eşirea cu sfintele daruri, după pomenirea e- 
piscopului : 

„Pe prea înalta noastră stăpânire naţională şi pe 
marele sfat al naţiunii române — Domnul Dumnezeu 
să-l pomenească întru împărăţia Sa“. 

Are importanţă circulara aceasta, nu numai 
pentru că s'a răspândit astfel în toate bisericile 
şi casele ştiinţa că s'a făcut eliberarea, dar s'a 
întărit prin aceasta convingerea în popor că 
schimbarea, aşteptată de veacuri, este definitivă. 

Dispoziţiile acestea luate în eparhia Caranse- 
beşului, au fost la 10 Noembrie (st. v.) extinse 
la întreg Ardealul şi Banatul, prin decizia stân- 
tului sinod al Ardealului. 

Fră prima rugăciune pentru o stăpânire na- 
țională. | 

D-l 1. Lupaş, ministrul sănătăţii publice: S'a 
mai făcut pe vremea lui Mihai. | 

DI- G. G. Mironescu: Da, dar pe un teritoriu 
mult mai restrâns. 

Prin urmare, dela data aceasta, rugăciunea în 
biserici se înalță pentru guvernul naţional de sub 
preşidenţia d-lui Ştefan Ciceo Pop. 

La 1/14 Noembrie, apare în „Românul“ so- 
maţia către guvernul ungar, de a lăsă guvernu- 
lui naţional român toată suveranitatea asupra
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comitatelor (judeţelor) ardelene şi bănăţene. Sc- maţia este semnată tot de d-l Ştefan Ciceo Pop. 
lată textul ei: 

Către guvernul consiliului național maghiar 
Budapesta. 

„„Deslănţuirea îurtunoasă a evenimentelor ne-a produs convingerea, că în înțelesul dreptului de li- beră dispoziţiune a neamurilor, cât şi spre scopul de 
a păstră ordinea publică, siguranţa averii Şi a vie- ţii, trebue încă acum să luăm puterea deplină de gu- Vernare asupra teritoriilor locuite de români în Ar- deal şi ţara ungurească, 

La ținutul acesta aparţin comitatele: Torontal, Ti- miş, Caraş-Severin, Arad, Bihor, Sătmar, Maramu- reş, Bistriţa-Năsăud, Solnoc-Dobâca, Sălaj, Cluj, Mu- 
reş-Turda, Turda-Arieş, Alba Inferioară, Târnava- Mică, Târnava Mare, Hunedoara, Sibiu, Braşov, Fă- „găraş, Trei-Scaune, Odorheiu şi Ciuc, precum şi părţile româneşti din comitatele Bichiş, Ciand şi 
Ugocea. 
Guvernul să adreseze naţiunilor din Ungaria şi Ardeal numaidecât un manifest în acest înţeles şi să subordoneze potestăţii noastre toate instituțiunile 

noastre, autorităţile şi organele de Stat, politice, administrative, judecătoreşti, de comunicațiune, şco- 
lare, bisericeşti, financiare şi militare aflătoare pe 
acest teritoriu. 

Tot atunci este a se sistă pe acelaş teritoriu orice 
alt imperiu. 

Pentru acest caz putem garantă ordinea publică 
siguranța averii şi a vieţii. 

In cazul contrar am fi necesitaţi să aducem priu 
proclamaţiune la cunoştinţa poporului nostru, a ţă- rii şi a lumei întregi, că exercitarea dreptului de li- 
beră dispozițiune asupra sorții noastre ni s'a făcut 
imposibilă şi astiel vom sistă orice împreună lucrare 
cu autoritățile publice, iar pentru evenimentele ce 
ar urmă nu primim nici o răspundere şi acea răs-
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pundere o transmitem integral asupra guvernului 
actual al consiliului naţional maghiar“, 

Au avut apoi loc tratativele cu guvernul ma- 
ghiar, care a trimis la Arad pe ministrul laszi ca 
să convingă pe Români să rămâie uniţi cu Un- 
garia până se va hotări soarta lor prin tratatul 
de pace. 

Se vede din „Românul“ dela 4/17 Noembrie 
că în aceste tratative rolul hotăritor l-au avut 
domnii: Iuliu Maniu şi Ştefan Ciceo Pop, care au 
convins pe toţi să respingă propunerile maghiare 
şi să se separe Românii imediat de Ungaria. 

Câteva zile mai târziu, la 7/21 Noembrie, a- 
pare în „Românul“* proclamația către popoarele 
lumei, în limba română şi în limba îranceză. 

D-l Niculescu-Buzeşti: De cine e făcută ? 

D-l G. G. Mironescu: E iscălită de d-l Pop. . 
D-l C. Niculescu-Buzeşti: Şi e tăcută de d-l 

Goldiş. (Aplauze). Şi d-sa a prezidat adunarea 
dela Alba-lulia, ca şi d-l Pop. 

D-l G. G. Mironescu: Eu mă sprijin pe acte şi 
constat ce rezultă din ele, fără să contest meri- 
tele nimănuia. Cugetătorul care a redactat .pro- 
clamaţia, scriitorul care a scris-o, tipograful care 
a tipărit-o, distribuitorul care a împărţit-o, toţi 
au meritele lor, dar răspunderea o are acel ce a 
iscălit şi, în acele vremuri grele şi tragice, acea- 
sta eră esenţial: să ai autoritatea de a vorbi în 
numele tuturor şi să ai eroismul de a lua răspun- 
derea. 

lată ce spune proclamația :
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CĂTRE POPOARELE LUMII 

„Națiunea română din Ungaria şi Transilvania, 
ținută de veacuri în robie trupească şi sufletească 
de către clasa stăpânitoare a poporului maghiar, e- 
liberată acum din sclavie, prin strălucita învingere 
a armelor, cari s'au luptat pentru drepturile civili- 
zaţiei umane împotriva principiului barbar al opre- 
siunei naţionale şi de clasă, înaintea guvernului o- 
presorilor de până aci, a declarat voinţa sa de a se 
constitui în Stat liber şi independent, spre a-si va- 
lidită nelimitat forţele sale în serviciul culturei şi a 
libertăţii omeneşti. 

Guvernul opresorilor de până aci a denegat ade- 
ziunea şi, la această hotărîre a naţiunei române şi 
în faţa dreptului firesc al fiecărei naţiuni de a fi stă- 
pân asupra sa şi a teritoriului locuit de dânsa, gu- 
vernul opresorilor opune forța brutală a Statului 0- 
primător. 

De veacuri clasa: oprimătoare a popotului maghiar 
a siâşiat trupul naţiunei noastre prin icuri străine, 
iar dela înfăptuirea constituţionalismului fals din 
1867, scopul mărturisit al politicei de guvernământ 
în Statul ungar a fost desfiinţarea noastră naţio- 
nală. 

Prin colonizări fără de rost pe pământul strămo- 
şilor noştri, prin maghiarizarea necruțătoare a tu- 
turor acelor români cari au fost nevoiți să aibă ra- 
porturi mai nemijlocite cu stăpânirea maghiară, 
prin invadarea pe teritoriul românesc a sutelor de 
mii de slujbaş; publici maghiari, prin împiedicarea 
poporului nostru :de a-şi mulţumi însuşi trebuințele 
sale industriale, s'au maghiarizat oraşele şi s'a îm- 
pestrițţat etniceşte teritoriul locuit de națiunea ro- 
mână prin mijloace artificiale şi în scopul barbar al 
nimicirei noastre. 

Această stare de lucruri produsă prin opresiune 
şi fără de lege, acum guvernmil maghiar o invoacă 
de justificare a opunerii sale la hotărîrea naţiunei
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române de a-şi întemeiă pe pământul său strămo- 
şesc, Statul său liber şi independent, 

Starea produsă prin crima săvârşită până aci îm- 
potriva libertăţii noastre naţionale, acum o prezintă 
ca justificare a noului atentat, ce se intenționează 
împotriva existenţei noastre. 

Ar trebui să ne luăm dreptul nostru cu îorța, dar 
oricât de hotăriţi suntem să jerttim viaţa pentru li- 
bertatea naţională, în ziua când sărbătorim învinge- 
rea civilizaţiunei asupra barbariei şi aşteptăm legi- 
ferarea internaţională, care va înlocui forţa brutală 
prin dreptate şi va înlătură pretutindeni urmările 
Stăpânirilor neomeneşti, națiunea română se abate 
dela mijloacele barbare la regularea raporturilor 
dintre popoare şi iată protestează, înaintea lumii în- 
tregi, împotriva fărădelegei guvernului maghiar, 
care şi acum încearcă a supune națiunea română 
dominaţiunei străine şi o împiedică dela constitui- 
rea sa în Stat liber şi independent. 

Națiunea română din Ungaria şi Ardeal nu do- 
reşte să stăpânească asupra altor neamuri. 

Lipsită cu desăvârşire de orice clasă istorică stă- 
pânitoare, națiunea română prin ființa sa însăşi este 
întruparea democraţiei celei mai desăvârşite pe 
teritoriul său strămoşesc, națiunea română este gata 
a asigură fiecărui popor deplina libertate naţională 
şi organizarea sa în Stat liber şi independent o va 
întruni pe temeiurile democraţiei, care va asigură 
tuturor indivizilor aflători pe -teritoriul său egalita- 
tea condiţiunilor de viață, unicul mijloc al desăvâr- 
şirei omeneşti. 

Națiunea română din Ungaria şi Transilvania în- 
să nu admite mistificarea îndreptăţirei pretenţiuni- 
lor. sale prin stările produse de încercările seculare 
pentru nimicirea ei, protestează împotriva revendi- 
cărilor maghiare asupra teritoriului românesc, care 
dela descălecarea împăratului Traian şi până astăzi 
a fost muncit cu braţele noastre şi îngrăşat cu sân- 
gele nostru, și sub nici o condițiune nu mai voeşte 
să trăiască în legătură de Stat cu națiunea maghiară
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şi este hotărîtă a-şi înființă pe teritoriul locuit de dânsa, Statul său liber şi independent, 
Anunţând popoarelor lumii, această voinţă şi ho- tărârea sa, națiunea română din Ungaria şi Trau- 

silvania invoacă pe seama sa sprijinul lumii civili- 
zate şi geniul iibertăţii omeneşti, declarând sărbăto- 
reşte că din ceasul acesta, oricum ar decide puterile lumii, este hotărîtă a pieri mai bine, decât a suferi 
mai departe sclavia şi atârnarea,. 

Națiunea română din Ungaria şi Transilvania 
speră şi aşteaptă că în năzuinţa ei pentru libertate 
o va ajută întreg neamul românesc, cu care una vom 
îi de acum înainte, în veci. 

Precum se vede din această proclamaţie, gu- 
vernul naţional de sub preşidenţia d-lui Ştefan 
Ciceo Pop intră în legătură cu toate popoarele 
civilizate şi afirmă în faţa lumii dreptul la viaţa 
naţională a Românilor din Ardeal şi Banat şi 
separarea lor de Ungaria, cu tendinţa vădită de 
a se uni cu România. 

La 8 Noembrie, în numărul următor din „RO- 
mânul“, apare convocarea Adunării naţionale de 
la Alba-lulia, în cuprinsul următor : 

CONVOCARE 

Istoria ne chiamă la fapte. Mersul irezistibil al ci- 
vilizaţiunii omeneşti a scos şi neamul nostru româ- 
nesc din întunericul robiei la lumina conştiinţei de 
sine. Ne-am trezit din somnul de moarte şi vrem să 
trăim alături de celelalte naţiuni ale luimei, liber şi 
independent. In numele dreptăței eterne şi a princi- 
piului liberei dispozițiuni a naţiunilor, principiu Ccon- 
sacrat acum prin evoluţiunea istoriei, națiunea ro- 
mână din Ungaria şi Transilvania vrea să-şi hotă- 
rască însuş soarta sa de acum înainte. Toate neamu- 
rile din preajma noastră şi-au determinat viitorul
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prin rezoluţiuni, în conformitate cu suiletul lor na- 
țional. E rândul nostru acum: Națiunea română din 
Ungaria şi Transilvania are să-şi spună cuvântul 
său hotăritor asupra sorții sale şi acest cuvânt va îi 
respectat de lumea întreagă; el este chiar aşteptat. 
pentru ca la gurile Dunării şi pe drumul larg, unde 
comunică pulsul vieței economice între Apus şi Ră- 
sărit, să se poată înfăptui ordinea şi neamurilor prej- 
muitoare să li se procure tihna trebuitoare la munca 
binecuvântată spre desăvârşirea umană. 

In scopul acesta convocăm : 

ADUNAREA NAȚIONALĂ 

A națiunei române din Unsaria şi Transilvania, la 
Alba-lulia, cetatea istorică a neamului nostru, pe 
ziua de Duminică în 18 Noembrie st. v. (1 Decem- 
brie st. n.) a. c., la ora 10 a. m. 

La adunare vor lua parte: 1) Episcopii români 
din Ungaria şi Transilvania; 2) Toţi protopopii în 
îuncţiune ai celor două confesiuni româneşti: 3) 
Câte un exmis al fiecărui consistor şi capitlu: 4) 

. Câte doi exmişi ai societăţii culturale '(Asociaţiune, 
îondul de teatru, asociaţiunea Arădană, etc.):; 5) Câ- 
te două exmise din partea fiecărei reuniuni femeeşti ; 
6) Dela îiecare şcoală medie (gimnaziu, şcoală rea- 
lă), apoi dela fiecare institut teologic, pedagogic şi 
şcoală civilă, câte un reprezentant al colegiului pro- 
fesoral; .7) Câte doi delegaţi dela fiecare reuniune 
învăţătorească; 8) Garda naţională va îi reprezen- 
tată prin câte un ofiţer şi un soldat de fiecare sec- 
țiune comitatensă; 9) Câte doi delegaţi dela îiecare 
reuniune” de meseriaşi; 10) Delegații partidului so- 
cial democratic român, ca reprezentanţi ai munci- 
torimii organizate; 11) Tinerimea universitară prin 
câte doi exmişi ai săi; şi în fine 12) Fiecare cerc e- 
lectoral în care locuesc românii va trimite câte trei 
reprezentanţi (delegaţi). 

Suntem convinşi că, afară de cei care vor repre- 
zentă în Chipul arătat mai sus toate păturile sociale
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ale naţiunei noastre la această istorică adunare, 
unde se va hotări soarta neamului nostru poate pen- 
tru vecie, se va prezentă însăş poporul românesc 
în număr vrednic de cauza mare şi siântă. Se vor 
lua îngrijiri ca toţi cei veniţi să fie adăpostiţi şi să 
fie părtaşi la consacrarea celor ce se vor hotări, 

Biroul consiliului naţional a făcut toate pregăti- 
rile de lipsă pentru reuşita adunării, iar fraţii români 
de pretutindeni sunt rugaţi să dea şi ei tot ajutorul. 

Inainte de începerea adunării se vor face rugă- 
ciuni în cele două biserici din Alba-lulia, cea orto- 
doxă răsăriteană şi cea greco-catolică, 

Toate informaţiunile mai departe se dau din par-. 
tea piuroului consiliului central naţional român din 

rad. 

Fii tare neam românesc în credinţa ta, căci iată 
se apropie ceasul mântuirii tale ! 
Amin şi Doamne Ajută !“* 

Această convocare a Adunării dela Alba-Julia 
este semnată de d-l Şteian Ciceo Pop. 

EI a făcut această convocare şi a stăruit cu 
energie de fier să se ţie neapărat adunarea na- 
țională, deşi unii din colegii săi se opuneau şi au 
căutat pe toate căile să-l silească să amâne adu- 
narea, fiindcă se temeau că vor îi măcelăriți Ro- 
mânii de Unguri. D-l Ştefan Ciceo Pop nu a voit 

“să cedeze. A mers înainte cu curaj şi adunarea 
a fost o mare victorie a neamului românesc, 

Adunarea dela Alba-lulia s'a ţinut în ziua de 
18 Noembrie stil vechiu, 1 Decembrie stil nou 
1918. 

lată în „Românul“ dela 20 Noembrie, stil 
vechiu, 3 Decembrie stil nou, darea de seamă a 
adunării acesteia, sub tițlul: „Proclamarea uni- 
rii naţionale“.
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Se arată mai întâi că s'a făcut serviciul divin 
înainte de deschiderea adunării, şi apoi: 

„Intr”o linişte solemnă se ridică d-l Dr. Ştefan Ci- 
ceo Pop, bărbatul care, timp de patru ani, cu riscul 
vieții, a dus o luptă aprigă contra asupririlor ungu- 
reşti. Publicul îl aclamează. Popularul nostru de- putat, în calitate de preşedinte al marelui sfat na- 
țional român, ia cuvântul“, etc. 

Se reproduce apoi cuvântarea d-lui Ştefan Ci- 
ceo Pop. 

Mai departe, d-l Stefan Ciceo Pop declară : 

„Numesc de notari ad-hoc pe d-l Dr. Laurenţiu 
Oanea şi Dr. Sever Miclea, iar de raportor al comi- 
siunii de verificare pe d-l Dr. Ioan Suciu“, 

Se face apoi raportul pentru validarea man- 
datelor acelora cari erau delegaţi a lua parte la 
adunare. 

După ce se sfârşeşte această validare, tot d-l 
Ştefan Ciceo Pop constată că adunarea este bine 
constituită. 

Apoi vine propunerea de alcătuirea biroului 
adunării şi se zice : 

„Comisia de candidare a biuroului face următoa- 
rea propunere: între aclamări să îie numiţi de nre- 
şedinţi: Gheorghe Pop de Băseşti şi episcopii loan 
I. Papp şi Dr. Demetriu Radu; vice-preşedinţi: Dr. 
Mihali, Dr. Şt. Pop şi Ioan Flueraş; notari: Dr. Al. 
Fodor, Dr. Sever Miclea, Dr. C. Brediceanu, Dr. 
Silviu Dragomir, Dr. L. Oanea, Dr. Iosef Ciser, Dr. 
Ionel Pop şi Dr. Gh. Crişan“. 

(Protestări pe băncile majorității). 
Ascultaţi, vă rog să aveţi răbdare!



— 45 — 

Acesta este deci biroul adunării. Se vede din 
însăş această constatare, că avem aface cu trei 
preşedinţi. Este uşor de înţeles că aceştia erau 
preşedinţi de onoare. 

D-l V. Goldiș, ministrul cultelor şi artelor: Dar 
de ce este aşa de uşor de înțeles că erau preşe- 
dinţi de onoare! ? 

D-l G. G. Mironescu: Eu am crezut Şi cred că 
este uşor de înţeles că erau preşedinţi de onoare; 
dar, dacă d-voastre credeţi altfel şi aveţi nevoie 
de explicaţii, iată, vi le dau: 

A prezidă, însemnează a ocupă un scaun, a 
dă cuvântul oratorilor, a conduce desbaterile a- 
dunării, a ţine ordinea în adunare, a proclamă 
voturile, a constată hotăririle adunării, 

Aşa fiind lucrurile, nu se poate înţelege cum 
trei persoane deodată pot ocupă un scaun, pot 
dă cuvântul oratorilor, pot proclamă voturile, 
etc. 

Aceste operaţiuni le face şi nu le poate face de- 
cât o singură persoană care prezidează efectiv. 
Dacă dar s'au proclamat trei preşedinţi, ei nu 
putcau îi decât preşedinţi omagiali, de onoare. 

O voce: Şi vice-preşedinţi tot trei sunt ? 
D- G. G. Mironescu: Nu fiţi aşa de grăbiţi! 

Prin urmare, erau trei preşedinţi de onoare. 
D-l V. Goldiş, ministrul cultelor şi artelor : 

Vice-preşedinţi nu erau tot trei ? 
D-l G. G. Mironescu: Dacă facem dialoguri, 

îngreuiem discuţia. 
Vice-preşedinţi puteau să fie şi mai mulți de- 

cât trei. Senatul nostru are şase, dar prezidează
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numai unul deodată. Sunt mai mulţi, ca să se 
poată înlocui, în caz de nevoie. 

O voce: Să-i punem pe toţi. (Jlaritate). 
D-l G. G. Mironescu: George Pop de Băseşti 

eră, precum v'am spus, în vârstă de 80 şi ceva 
de ani. 

Adunarea dela Alba-lulia eră o adunare com- 
pusă din două părți. O parte, înăuntru, într'o 
sală mare, unde erau 6-7 mii de oameni. In afară 
eră încă un -număr considerabil, care trecea de 
o sută de mii. 

Situaţia fiind aşa, vă întreb pe d-voastre: este 
oare admisibil ca o persoană, oricât de inimoasă 
şi vioaie ar îi, dar are o vârstă atât de înaintată, 

să poată conduce o adunare de 6 ori 7 mii de 
oameni şi pe lângă aceasta, să poată comunică 
rezoluţiile adunării la mulțimea de o sută de mii? 

O voce: Frau 1228 de delegaţi. 
D-l G. G. Mironescu: Nu se poate nici presu- 

pune ca să se fi cerut lui George Pop de Băseşti 
această muncă grea, de a prezidă o adunare de 
şapte mii de oameni, plus cei o sută de mii de oa- 
meni de afară. Eră ceva materialmente imposibil. 

Mai este şi un alt considerent care arată că 
preșidenţii erau de onoare. In adevăr, cine sunt 
cei aleşi prezidenţi? S'a ales figura cea mai re- 
prezentativă românească dintre laici: Gheorghe 

Pop de Băseşti, cel mai în vârstă şi mai glorios 
luptător. 

D-l V. Goldiş, ministrul cultelor şi artelor: Pre- 
şedintele comitetului naţional. 

D-l G. G. Mironescu: Şi alături s'au ales capii 
celor două confesiuni: greco-orientală şi greto- 

catolică.



— 4 — 

Prin urmare, intenţia a fost de a se pune a- 
ceastă mare adunare naţională sub protecțiu- 
nea, sub egida factorilor celor mai reprezentativi 
ai neamului românesc din Banat şi Transilva- 
nia. Cari erau aceştia? Gheorghe Pop de Bă- 
seşti, Episcopul Ignatie Pap dela Arad şi Epis- 
copul Dimitrie Radu dela Oradia Mare, 

lată din ce punct de vedere s'au privit lucru- 
rile, spre a se proclamă aceste prezidenţii oma- 
giale. 

A început să vorbească Gheorghe Pop de Bă- 
seşti... 

D-l Lupaş, ministrul sănătăţii şi ocrotirilor so- 
ciale: In ce calitate ? 

D-l V. Goldiș, ministrul cultelor şi artelor: A 
iost capabil să vorbească ? 

D-l G. G. Mironescu: Eu tratez lucrurile cu 0- 
biectivitate... 

D-l Vasile Goldiș, ministrul cultelor şi artelor: 
A îost capabil să vorbească ? 

D-l G. G. Mironescu: D-le ministru, eu tratez 
lucrurile cu obiectivitate, cu blândeţe şi cu bună- 
voinţă. D-voastră vorbiţi cu lipsă de obiectivi- 
tate, cu lipsă de bunăvoință şi cu asprime. 

D-l M. Berlescu, ministrul industriei şi comer- 
țului: D-l ministru Goldiş a îost la adunarea de 
la Alba-lulia, a prezidat, actul care l-aţi cetit este 
scris de către ministrul Goldiş. | 

D-l G. G. Mironescu: Imi pare bine, d-le mi- 
nistru, că ştiţi aşa de multe lucruri în chestia a- 
ceasta. | 

D-l M. Berlescu, ministrul industriei şi comer- 
țului: D-voastră sunteţi rău informat,
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Voci: Sunteţi amical informat. 
D-l G. G. Mironescu: D-lor, eu nu scobor me- 

ritele nimănui; eu expun obiectiv dovezile în 
sprijinul unei cauze drepte. 

Nu sunt tocmai novice, căci sunt pentru a cin- 
cea oară în Parlament şi nu am dar nevoie să 
mi se spue, cum trebue să susțin o cauză care 
este dreaptă. 

Incepe să vorbească Pop de Băseşti şi rosteşte 
câteva cuvinte : 

O voce: Ca preşedinte ? 
D-l G. G. Mironescu: Da, ca preşedinte, pre- 

cum am arătat. Zicea Pop de Băseşti cât eră de 
iericit că i-a dat Dumnezeu putere să ajungă a- 
ceastă zi mare şi adăogă: „Sloboade Doamne pe 
robul Tău“, 

D-l Vasile Goldiş, ministrul cultelor şi artelor: 
inexact. Aceasta a fost a doua zi. 

D-l G. G. Mironescu: Eu aşa sunt informat. 
Dar chiar dacă ar îi altfel, amănuntul acesta — 
că ce anume cuvinte a rostit — nu are importanţă 
pentru rezolvirea chestiei ce ne preocupă. Im- 
portant este că, după ce a rostit câteva vorbe, 
George Pop de Băseşti nu a mai putut continuă, 
ci din cauza emoţiei s'a înecat în plâns şi s'a re- 
tras, lăsând să continue a prezidă acela care des- 
chisese şedinţa, adică d-l Ştefan Ciceo Pop. 

Rezultă aceasta, d-lor senatori, din numeroa- 
sele mărturii şi dintr'o serie de împrejurări, prin- 
tre cari şi din faptul hotăritor că d-l Ştefan Ciceo 
Pop iscăleşte actul unirii şi telegrama trimisă 

Majestății Sale Regelui Ferdinand. 
D-l M. Berlescu, ministrul industriei şi comer-



țului: In ce calitate? Cum a semnat actul pe care 
la prezentat Majestății Sale Regelui ? 

D-l G. G. Mironescu: A semnat în calitate de 
vice-preşedinte. Aveţi actele la d-voastră. Dar 
fiindcă nu aveţi răbdare, asta arată că nu aveţi 

dreptate. Eu nu ascund nimic. V'am spus doară 
că eră vice-președinte. De ce mă întrerupeţi ? 

D-l M. Berlescu, ministrul industriei şi comer- 

ţului: D-le Mironescu, întreaga d-voastră pledoa- 

rie este lipsită de temei, căci dacă eră vice-pre- 
-şedinte, nu mai poate fi ales senator de „drept. 

(Aplauze pe băncile majorității). 

D-l G. G. Mironescu: Pentru ca să fac plăce- 
rea d-lui ministru “al industriei, îi răspund din 
nou: d-l Ştefan Ciceo Pop iscăleşte actul ca vice- 
preşedinte. 

D-l M. Berlescu, ministrul industriei şi comer- 
țului: Nu ca să-mi faceţi mie plăcere, d-le Miro- 
nescu, ci ca să respectaţi adevărul istoric. | 

D-l G. G. Mironescu: Eu am spus de trei ori 
că a îost vice-preşedinte, d-voastră vreţi să spun 
la fiecare frază. 

_D-l Gh. Pop: D-le ministru, cine a avut parte 
efectivă mai mare în realizarea acestui act, d-l 
Ștefan Ciceo Pop sau Pop de Băseşti ? 

D-l M. Berlescu, ministrul industriei şi comer- 
țului: D-le Pop, eu respect persoana d-lui Ştefan 
Ciceo Pop, recunosc marile servicii cari le-a a- 
dus intereselor naţionale, dar vreau să respect 
adevărul istoric. D-l Ciceo Pop nu poate îi sena-- 
tor de drept, căci nu a fost preşedintele acelei 
adunări. (Aplauze pe băncile majorității).
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D-l G. G. Mironescu: Puteaţi apără. o cauză 
mai bună, d-le ministru, cu atâta căldură. 

Prin urmare, .d-lor senatori, Situaţiunea eră a- 
ceasta: D-l Ştefan Ciceo,Pop, în calitate de vi- 
ce-preşedinte, a condus desbaterile adunării, a 
proclamat -rezoluţiile sau voturile adunării, a fă- 
cut toate actele cari constată ceeace adunarea a 
hotărît: comunicarea către Regele ţării, actul de 
proclamarea unirei, etc., etc. 

De aceea, în realitate, el a fost preşedintele A- 
dunării naţionale 'dela Alba- lulia şi pentru con- 
Statarea acestui lucru. d-l Ştefan Ciceo Pop a 
produs certificatul preşedintelui guvernului de a- 
tunci (Preşedintelui . consiliului dirigent), care, 
conform art. 8 din legea electorală, face dovada 
deplină. 

Toţi cari au examinat cu obiectivitate chestiu-- 
nea, au constatat acelaş lucru, precum rezultă 
din scrisoarea d-lui profesor N. Iorga, care este 
depusă la dosarul comisiunei de verificare a ti- 
tlurilor. “ 

Dar nu numai noi, cari suntem acum departe 
de acest eveniment, înţelegem lucrurile aşa cum 
am arătat, ci şi aceia cari au fost de față au în- 
ţeles că, în realitate, d-l Ştefan Ciceo Pop a con- 
dus lucrările Adunării Naţionale dela Alba-Iulia. 

Voiu dă o dovadă ce emană dela o persoană 
care este în afară de partide şi al cărui cuvânt se 
cuvine să-l ascultăm. 

lată ce scrie ]. P. S. S. Patriarhul Miron Cris- 
tea : | 

„La cererea d-lui Dr. Ştefan Pop, constat din par-: 
te-mi că am luat parte la Adunarea națională din
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Alba-lulia, dela 18 Noembrie (1 Decenibrie); 1918! 
interesându-mă de aproape de acţiunile “politice . ale: 
Roinânilor din acest timp. i 

Astiel, ştiu că d-l Ştefan Ciceo Pop a fost tot tim- 
pul, înainte de Adunare, unul din cei ce mai- mult au 
alergat în Ardeal pentru pregătirea adunării, unei: 
ori cu riscul vieţii, fiind şi preşedinte al Consiliului: 
naţional. D-sa a convocat marea Adunare dela Alba. 
Iulia, iscălind ca preşedinte, şi D-ru] George Crişan 
ca secretar. -- iai i 

Tot d-sa a prezidat şi formal şi efectiv începutul 
acestei Adunări şi a constituit-o. - Adevărat că să, 
proclamat apoi formal de preşedinte bătrânul Geor- 
ge Pop de Băseşti, dar el a fost atât de sentimen- 
tal, că s'a înecat în plâns, încât efectiv toţ, d=l.Dr, 
Ştefan Ciceo Pop a dirijat lucrările, ca. vice-pre-. 
şedinte. a, . 

Astfel eu, care am stat la aceeaş masă preziden.-. 
țială — şi cred că şi alţii, — Pau considerat de con. 
ducător efectiv al desbaterilor adunării. i 
„ Mai presus de toate, tot d-sa a iscălit înșus actul 
Unirii cu patria mumă. | Pa 

Acest rol preponderant i l-au onoraț . duşihanii 
neamului, prin două âtentate supra casâi sale, care 
— dacă lipsea ajutorul lui Dumnezeu — "puteau fi 
fatale pentru d-sa şi familia sa“, - aa 

> 

* D-lor, dacă este vorba de acte, ele sunt în fa- 
voarea celor susținute de mine. - -: dit 
„Dacă este vorba de alte probe, avem mărturia 
pe care nu o poate pune nimeni la îndoială, a 
Sanctităţei 'Sale Patriarhul, care a fost de faţă, 
a participat la biroul Adunării şi declară că a 
considerat pe d-l Ştefan Ciceo Pop ca preşedinte 
efectiv şi formal al Adunării dela Alba-lulia.  ... 

Pe de altă parte vă întreb: Cine putea să-și 
dea mai bine seama de cel ce eră în fruntea oastei: 
decât duşmanul învins, adică acei cati âu fost. 

/
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loviți de măsurile pe cari le-a luat adunarea pre- 
zidată de d-l Ștefan Ciceo Pop? Cine alţii, decât 
Ungurii ? 

„Ei şi-âu dat seama că rolul principal l-a avut 
d-l Ştefan Ciceo Pop, şi ca dovadă este faptul 
că ti, de două ori, au căutat să se răsbune con- 
tra. acestui reprezentant al Românilor, 'comițând 
atentate în contra lui, a familiei ŞI a casei lui. 

lată ce citim în această privinţă în „Românul“ 
dela 23 Noembrie (6 Decembrie) 1918 : 

„In noaptea de Duminică, când la Alba-Iulia se 
sărbătorea. ziua învierii naţionale române, mâini 
criminale au ridicat arma împotriva casei d-lui Dr. 
Ştefan Ciceo Pop, ales de marele sfat şei al secţiei 
militare şi siguranţei publice peste teritoriile cari 
în marea Adunare românească s'au alăturat la Ro- 
mânia, 

Glonţul criminalului a pătruns prin ferestrele du- 
ble pe lângă poartă, adâncindu-se în peretele din 
faţa ferestrei, deasupra uşei. In chilia asupra căreia 
sa puşcat, dormea în noaptea aceea fiul d-lui Şt. 
Ciceo Pop, Alexandru“, 

Iar în „Românul“ din 18/31 Decembrie 1918, 
unde se descrie măcelul Românilor la Arad din 
ziua de 16/29 Decembrie, se descrie şi atentatul 
comis asupra familiei d-lui Şteian Ciceo Pop, 
cum şi devastarea caselor sale din Arad, în ziua 
venirii acolo a d-lui General Berthelot. 
"Din fericire pentru poporul românesc, lucrurile 

au mers bine și s'a înfăptuit Unirea, pentru care 
generaţia noastră şi moşii şi strămoşii noştri au 
făcut atâtea dureroase jertie. De aceea trebue să 
fim fericiți să găsim personalitatea cu merite ne-
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pieritoare şi necontestate, în care să onorăm toată 
falanga de luptători naţionali şi marea adunare 
Care a realizat visul de veacuri, a 

Nimeni nu contestă meritele imense ale d-lui 
Ștefan Ciceo Pop şi toţi recunosc că, cu necon- 
tenita primejdie pentru vieaţa sa, el a luptat cu 
voinicie pentru înfăptuirea unirii Şi, în. special; 
graţie energiei lui neîntrecute, Adunarea dela 
Alba-Iulia s'a putut ţine la 1 Decembrie 1918, 
— iar în adunare a avut rolul de frunte. Dece 
dar să căutăm motive pentru a-l îndepărtă dela 
locul ce i se cuvine ? 

Pe baza acestor consideraţiuni şi ca un oma- 
giu pentru adunarea pe care d-l Ştefan Ciceo 
Pop a prezidat-o, nu trebue să ne preocupe fap= 
tul dacă acest mare bărbat a stat pe scaunul din 
stânga sau din dreapta, ci numai faptul că el este 
acela care, de îapt, a prezidat adunarea. 

S'a întâmplat că lucrurile au ieşit bine. Dar, 
dacă, din nefericire pentru neamul românesc, un- 
gurii ar fi fost victorioşi, ar îi scăpat oare d-l 
Ștefan Ciceo Pop ? 

Poate alții au scăpat, căci nu au avut rolul de 
răspundere, dar el nu putea să scape. (Sgomot, 
întreruperi). , | i 

EI nu putea să scape de ştreang, pentrucă eră 
în frunte, pentrucă a semnat toate actele, a con- 
dus toată acţiunea revoluţionară şi a prezidat de 
fapt adunarea liberatoare. i 

Nu i S'ar îi putut dispută ştreangul, dar onoa- 
rea acum i se contestă. Nu este drept şi nu este 
bine. o | 

D-l'M. Berlescu, ministrul industriei şi comer-
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țului: - Şi părintele Lupaş a stat în temniţă! (A- 
plouze): +-: - | 

D-l G. G. Mironescu: D-lor senatori, faptele 
sunt acestea. Să trecem acum la chestia de drept. 
Chestiunea de drept se pune astfel: se ridică o- 

„ biecţiunea că, deşi poate 'de fapt a prezidat d-l 
Ştefan Ciceo Pop, însă el a semnat actul unirii 
în calitate de vice-preşedinte. Prin urmare, eră 
vice-preşedinte, iar nu preşedinte. 
"Dar, oare aşa trebue să vedem lucrurile? Este 
oare vorba de o simplă formalitate? Este vorba 
de titlul pe care l-a avut, sau este vorba de func- 
țiunea pe care a îndeplinit-o? Este chestiunea de 
a-şti dacă a avut cutare sau cutare titlu, sau dacă 
a avut rolul istoric, pe care la îndeplinit, răspun- 
derea pe: care şi-a asumat-o ? 
“Nu poate fi, credem noi, nici cea mai mică ezi- 
tare; deşi a fost. întitulat vice-preşedinte, mai 
mult: chiar dacă mar fi fost nici vice-preşedinte, 
dar dacă, de fapt, el a prezidat, el a condus des- 
baterile, el a proclamat unirea, el a luat respon- 
sabilitatea acestui act istoric de o nepreţuită va- 
loare:pentru neamul românesc, atunci el are ca- 

„litate,. după. Constituţie, să fie senator de drept. 
„O voce: Aduceţi această. acuzaţie d-lui Tătă- 
răscu,. care a făcut “legea electorală. - 

D-l G. G. Mironescu: Aci este eroarea Casa- 
ției, căci a. judecat lucrurile -din punct de vedere 
pur formal. 

„-Nu-trebue să se judece în mod pur formal, mai 
ales într'o chestiune ca aceasta. 

In sprijinul cauzei ce susţin, mai este o consi-: 
deraţiune importantă: Constituţiunea şi legea e-



„lectorală au fost votate în 1923 şi 1925. Şi Con- 
stituţia şi legea electorală prevăd că, între alţii, 
preşedintele dela Alba-Iulia are să fie senator de 
drept. E 

„D-voastră credeţi că o lege şi mai ales o lege: 
ca Constituţia, se face numai de formă, ca să fie 
numai un text care să nu se poată aplică? Ne ju- 
căm oare de-a legea, ori statuăm ceva serios, 
care să poată avea o aplicaţiune ? | 
„Nimeni nu poate crede că un legislator con- 
ştient edictează legi inaplicabile. ÎN 
„D-l Gh. Iova: D-l Ştefan Ciceo Pop nu recu- 

noaşte Constituţia; spune că nu -este bună. (In- 
treruperi). a 
„D-l G. G. Mironescu: D-le .coleg, sunt nevoit 

să-ți amintesc ce spuneau strămoşii noştri: dacă, 
tăceai, filosof rămâneai !. Aa ! 
„Prin urmare, lucrul e aşa: Constituţia şi legea. 
electorală nu pot să edicteze o dispoziţie inapli-. 
cabilă sau ridicolă. Ori, ce se întâmlpă? Când 
sa făcut Constituţia, în 1923, Gheorghe Pop de 
Băseşti eră încetat din:viaţă, iar. ceilalţi doi foşti 
preşedinţi de onoare ai adunării dela Alba-Iulia; 
şi dintre cari unul eră şi 'el decedat, erau epis-, 
copi, şi prin urmare erau. deja: senatori. de drept. 
La cine se referea dar Constituţia? La nimeni?. 
Credeţi că legiuitorul. constituant a făcut un, text 
numai ca să fie scris acolo -şi să. rămână inapli-. 
Cabil 7 Să 

D-l -C. Niculescu-Buzeşti: Dacă ar există.0bli- 
gaţiunea ca Alba-Iulia -să dea cu: orice preţ .un 
reprezentant ca senator de drept, aţi.avea drep-
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tate. Dar când spune că numai preşedintele ar - 
avea dreptul acesta... 
D- G. G. Mironescu: Mai departe a.venit. le- 

gca electorală, cu doi ani mai târziu, şi, deşi lu-. 
crul se discutase, totuş s'a menţinut această dis- 
Pozițiune şi nici nu se putea face altfel, ca preşe- 
dintele Adunării dela Alba-lulia trebue să fie se- 
nator de drept. 

Prin urmare, nu se poate consideră că legiui- 
torul a făcut un text inaplicabil. Presupunem cel 
puţin că s'a gândit serios când a edictat acest 
text de lege. 

Dacă este așa şi nu se poate susţine contrariul, 
vedem că nu se putea referi la altcineva decât la 
d-l Ştefan Ciceo Pop. 

In rezumat, deci, situațiunea din punctul de 
vedere al faptelor este indiscutabilă. Am plăce- 
rea de a constată, că însuş aceia care contestă 
modul nostru de a interpretă legea, nu contestă 
meritele nepieritoare ale d-lui Ştefan Ciceo Pop. 

D-l M. Berlescu, ministrul industriei Şi comer- 
ţului: Evident. 

D-l G. G. Mironescu: Din punctul de vedere al 
interpretării, cred că discuţiunea este oţioasă. Nu 
se poate interpretă legea decât în sensul ca să-i 
dăm o aplicaţiune, iar nu în sensul ca să nu-i dăm 
o aplicaţiune. - 

De aceea, vă rog, având în vedere aceste con- 
sideraţiuni, să vă uniţi cu concluziunile comisiu- 
nii de verificare a titlurilor şi să faceţi un act de 
dreptate nu numai pentru d-l Ştefan Ciceo Pop, 
dar şi pentru Adunarea dela Alba-Iulia. 
Vă rog:să nu priviţi lucrurile dintr'un punct
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de vedere mărunt al animozităţii unor persoane 
sau al unor interese de partid sau din alte con- 
sideraţiuni lăturalnice. 

Trebue, măcar în chestiuni ca acestea, să ştim 
să ne ridicăm deasupra pasiunilor cari ne fră- 
mântă în vieaţa politică şi să nu lăsăm în mintea 
şi inima noastră să se strecoare altceva decât 
dragostea adâncă pentru neam şi dorul de drep- 
tate. 

Vă conjur să nu greşiţi a vă lăsă înrâuriţi în 
chestia aceasta de rivalități dureroase şi de zi- 
zanie. 

Faceţi un act de dreptate, dovediţi înălțime de 
vederi şi veţi dovedi în acelaş timp înţelegerea 
intereselor mari şi permanente ale întregii Ro- 
mânii. (Aplauze).



9 Martie 1927 

Cuvântare rostită în senat cu 
ocazia. ratificărei de către Italia 
a lratatului de recunoaştere a ali- 
pirei Basarabiei la patria mumă. 

Domnule: Preşedinte, 

“ Domnilor Senatori, 

„În numele partidului Naţional-Țărănesc, mă a- 
sociez cu cea mai mare bucurie la manifestaţia: 
de simpatie de astăzi pentru nobilul popor italian 
(Aplauze), care, prin ratificarea tratatului dela 
1920 pentru recunoaşterea realipirii Basarabiei 
la patria-mumă, a dat dovadă de dreptate şi de 
prietenie față de poporul nostru. (Aplauze). 

In adevăr, d-lor senatori, este vorba aici, în 
primul loc, de un act de dreptate. 

Nu se putea ca, atunci când prin jertfele enorme 
ale aliaţilor noştri şi ale noastre, sa dobândit 
triumiul dreptăţii în lume şi eliberarea popoarelor 
Subjugate, nu se putea ca Singură această îru- 
moasă provincie a Basarabiei să rămână mai de- 
parte supusă dominaţiunii străine. | 

Nu erâ posibil ca acum, când națiunea noastră 
şi-a terminat calvarul atâtor veacuri de sufe- 
rințe, izbutind să se întregească, tocmai urmaşii 
acelora cari ne-au aşezat în aceste locuri ca să
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îim aici streaja latinităţii, tocmai xi să ne îngreu- 
neze îndeplinirea acestei dreptăţi etnice şi isto- 
rice. (Aplauze). - 
De aceea noi am aşteptat cu mare încredere, 

cu veşnică încredere, clipa de astăzi şi suntem fe- 
riciţi a constată că aşteptările noastre s'au rea- 
lizat. 

Pe lângă dreptatea cauzei noastre, a contri- 
Duit la hotărîrea de azi a Italiei prietenia care 
leagă România de Italia şi, făcând acest act de 
dreptate, poporul italian a întărit şi mai mult a- 
ceste legături de prietenie. (Aplauze). | 
Dar trebue să adaug, că mai este ceva care me 
uneşte. cu- poporul italian şi a contribuit desigur 
în largă' măsură la hotărîrea Italiei: sunt intere- 
sele supreme ale civilizaţiei. (Aplauze).  - ” 

In-adevăr,'noi avem în Orient o menire impor- 
tantă istorică, căci suntem -aici reprezentanţii. ci- 
vilizaţiei iatine şi ai culturii în general, în contra. 
valului de barbarie. -Această misiune 'a noastră: 
istorică devine mai ușor realizabilă; “sau; -mai e- 
xact, începe mai deplin- să se realizeze, acuma 
când neamul nostru s'a întregit. Eră natural -ca 
Italia, sora noastră iubită, să: vină 'să ne dea o 
mână: de ajutor, pentru ca să ne putem cu -toată 
tăria îndeplini marea noastră misiune civiliza= 
torie în răsăritul Europei. (Aplauze). 

Să exprimăm adânca noastră mulţumire şi re- 
cunoştinţă poporului italian. (Aplauze). 

Recunoştinţa noastră merge deasemeni către 
toţi bărbaţii de Stat din toate partidele şi patrioţii 
basarabeni, cari în timpurile mai vechi şi pe urmă 
în timpul războiului, şi după terminarea războiu- 
lui, au luptat pentru realipirea Basarabiei la pa-
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tria mumă, precum şi către aceiă cari au dobân- 
dit recunoaşterea de către marile puteri a acestei 
întregiri a ţării, recunoaştere obţinută în Martie 
1920 de d-l Vaida şi confirmată prin tratatul din 
20 Octombrie 1920, ratificat acum de Italia. 

Şi se cuvine, d-lor senatori, să nu uităm că 
Statele, cari, cele dintâi, au ratificat unirea Ba- 
sarabiei, sunt Franţa şi Anglia, 

Franţa, unită de noi prin legături indestructi- 
bile, ne-a sprijinit şi în această cauză, ca totdea- 
una. (Aplauze). 

Anglia, cu obişnuita-i vedere clară asupra pro- 
blemelor mari politice ale luinii, a înţeles rostul 
misiunii noastre în Orient şi nevoia de a ne ajută 
să ne îndeplinim această misiune istorică. (A- 
plauze). 

De aceea, d-lor, în această zi de sărbătoare, în- 
lăturând orice chestiune de polemică şi orice dis- 
cuţiuni cari ne-ar putea diviză, trebue să ne unim 
cu toţii într'un gând şi să zicem : - 

Trăiască România întregită ! 
Trăiască aliaţii cari ne-au ajutat la întregirea 

neamului ! 
Trăiască Italia, iubita noastră soră |]... 
(Aplauze îndelung prelungite, strigăte de: tră- 

iască !)



31 Martie 1927 

Alocuțiune rostită în Senat. 
Omagiu pentru luliu Coroianu, 
la încetarea lui din viață. 

Domnule Preşedinte, 

Domnilor Seratori, - 

"O veste tristă ne-a sosit aseară din Ardeal : 
Iuliu Coroianu a încetat din vieaţă. 

Coroianu a fost unul din căpeteniile luptători- 
lor ardeleni din generaţia care ne părăseşte. Ală- 
turi de Dr. Raţiu, Aurel Popovici, Părintele Lu- 
caci, Coroianu a fost unul dintre promotorii a- 
celei mişcări, care s'a cristalizat în vestitul Me- 
morandun, dus la Viena de o numeroasă delega- 
țiune de Români, în 1892, şi în procesul mon- 
struos îndreptat împotriva îruntaşilor români, 
pentru că au adresat Impăratului acea liniştită 
solicitare de a se face dreptate poporului român 
împilat. 

Acel monstruos proces a pus în evidenţă, pen- 
tru întreaga lume civilizată, prigonirile ce îndu- 
rau Românii în Ungaria, atrăgând atenţia tutu- 
ror popoarelor asupra dreptei cauze române şi a 
întărit cerbicia poporului român ardelean, a că- 
rei neînfrântă îndârjire a exprimat-o în desbate-
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rile acestui proces Dr. Raţiu, prin mândra şi cu- 
Tagioasa declaraţie citită din partea acuzaților, în 
care se zicea: Noi nu suntem aci acuzați, ci sun- 
tem acuzatori. 

Ca urmare a âcestui proces, Iuliu Coroianu a 
fost condamnat la doi ani şi jumătate de închi- 
soare şi a zăcut în temniţă un an şi opt luni, pen- 
tru a ispăşi dorul de liberare a poporului româ- 
Ne$c, asuprit de maghiari. 

EI s'a stins în vârstă de 80 de ani, după cea 
avut fericirea să vadă îndeplinit idealul pentru 
care luptase zeci de arii cu neînchiputiă râvnă şi 
după ce a participat la primul Parlament al Ro- 
mâniei întregite, căci a fost membru al acestui Se- 
nat, în întâiul Senat ales după unire. 
Se: cuvine să ne arătăm „recunoştinţa noastră, 

a ţării întregi, pentru acest bărbat, care cu jertie 
mari şi primejdia vieţii sale a dus, dincolo de Car- 
paţi, în timpuri vitregi, „lupta pentru liberarea 
neamului românesc. | Ai 

„In numele partidului naţional- țărănesc, exprim 
omagiul nostru de adâncă recunoştinţă, închinân-, 
du-mă cu pietate în faţa mormântului care' s'a 
deschis şi aduc de aci, familiei, expresiunea COn- 
doleanţelor noastre celor mai sincere.



“8 Aprilie 1927 
Discurs rostit în Senat, în dis- 

cufia generală asupră legei de 
înființarea unor catedre uhiver: 
sita re, 

Domnule Preşedinte, 
Domnilor Senători, * 

Proectul, ce este adus în discuţiunea noastră, 
prevede înființarea unui număr de catedre uni- 
versitare, dintre cari cele mai multe sunt desti-. 
nate facultăţii de teologie dela Chişinău. . 

In principiu, nimeni nu poate să fie împotriva 
creării de noui catedre universitare, pentrucă toţi 
dorim să sporim rhijloacele de cultură ale po- 
porului nostru. a 

Fiecare catedră nouă este ca şi o torţă mai 
mult, care luminează calea generâţiilor tinere că- 
tre adevărul ştiinţific, torță care uneori poate de- 
veni un mare focar de lumină, răspândind bine- 
jacerile științei până departe peste hotare, “pentru 
binele omenirii şi spre fala neamului nostru. 

Depinde în primul loc de oniul care însufleţeşte 
catedra. | e a 

Depinde apoi de mijloacele cari le are la înde-
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mână, mai ales pentru cercetările ştiinţifice de 
laborator. 

Depinde alteori şi de specialitatea catedrei, 
pentru că sunt specialităţi în cari progresele im- 
portante se realizează numai la mari distanţe de 
timp, la epoci îndepărtate, precum în materie de 
filozofie sau de drept. 

Fiind lucrurile astiel, se poate zice că nici o 
catedră universitară nu 'este inutilă; cu alte cu- 
vinte, orice catedră nouă este utilă, dacă este o- 
cupată de un om de merit. 

Dar, dacă utilitatea creării de noui catedre nu 
poate fi în genere contestată, se poate însă dis- 
cută necesitatea şi oportunitatea înfiinţării de noui 
catedre, pentru că aci intervin alte consideraţiuni. 

Atunci când este vorba de a se şti dacă este 
nevoie de o catedră nouă sau de un grup de noui 
catedre, trebue privită chestiunea din punctul de 
vedere general al învățământului, trebuesc avute 
în vedere diversele elemente ale problemei univer- 
sitare şi culturale în genere. 

Este necontestat că universităţile noastre su- 
feră de mari lipsuri. Dar, nu numai învăţământul 
universitar, ci învăţământul de toate gradele su- 
feră de lipsuri mari. 

S'a afirmat în ultimul timp cu tărie şi, pot zice, 
cu oarecare aparat, nevoia preocupărilor cultu- 
rale şi s'a zis că acum, la națiunea noastră, aceste 
preocupări trebue să primeze. 

Este exact aceasta, deşi nu e lucru nou, pentru 
că s'a mai spus şi repetat. Eu însumi am avut o- 
caziunea de a-l scrie şi de a-l spune cu vreo şapte 
ani în urmă. Am arătat atunci că problema cul-
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turală este aceea către care trebue să ne îndrep- tăm mai ales sforţările noastre. 
Pentru mine, aceasta eră o necesitate de pri- mul ordin, după închegarea neamului românesc. 

Domnilor Senatori, 

Omenirea contează nu atât prin rezultatele răz- boaielor, cât mai ales prin progresul cultural ce realizează, prin întărirea şi extinderea civiliza- ței. 
Viaţa popoarelor în genere — luată în cea mai înaltă a ei expresiune — este un fel de între- cere, de emulaţiune pentru stăpânirea naturii, că- reia în fiecare moment căutăm să-i smulgem din secretele ei. Şi o naţiune oarecare însemnează în lume atâta cât reprezintă partea ei contribuitoare la cucerirea naturii. 
De aceea, fiecare naţiune are îndatorirea să contribue la mărirea patrimoniului ştiinţific al o- menirii, fiecare naţiune trebue să tindă a pune şi dânsa piatra ei la măreţul edificiu al progresului. umanităţii şi, în măsura în care face aceasta, în acea măsură îşi îndeplineşte rolul ei în lume. 
Dar o naţiune este un organism şi, atâta vreme 

cât națiunea este desmembrată, ea nu poate dă în- 
treaga măsură a capacităţii sale, nu poate să dea 
omenirii toată partea ei contribuitoare la progre- 
sul umanității. 

De aceea este necesară realizarea unităţii na- 
ționale a fiecărui popor, fiindcă, numai 'după a- 
ceastă realizare, el are la îndemână toate energiile 
cuvenite pentru a dă omenirii întreaga sa parte 
contribuitoare la progresul cultural al umanităţii. 

>
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Noi Românii am ajuns abia acum în stadiul a- 
cesta. 

Desigur şi până la întregirea neamului nostru, 
noi am isbutit a contribui la progresul ştiinţiiic 
al omenirii. Chiar zilele acestea asistam la Uni- 
versitate la comemorarea profesorilor Ion Atana- 
siu, Victor Babeş şi Thoma Ionescu, cari toţi trei 
au adus ştiinţei mondiale contribuţiuni serioase. 

Dar adevăratul nostru rol în această direcţie 

începe după realizarea unităţii noastre naţionale. 
Acum, având strânse la un loc toate energiile nea- 
mului nostru, ne putem îace deplin datoria de a 
dă partea noastră contribuitoare la progresul 
cultural al omenirii și trebue să ne îndeplinim a- 
ceastă datorie. 

Pe de altă parte, prin această sforţare în co- 
mun pentru progresul umanităţii, se vor contopi 
mai desăvârşit, se vor unifică cu totul tendinţele 

culturale disparate ale diferitelor ramuri ale po- 
porului nostru, cari s'au adăpat până acuma la 
culturi deosebite, şi organismul nostru naţional 
se va întări. 

Deci este, pe deoparte, un mare interes al civi- 
lizaţiei în genere, iar pe de altă parte un mare 
interes naţional, de a accentuă siorţările noastre 
pe terenul cultural. 

Dar a dă întâietate preocupărilor culturale, a 
spori mijloacele de cultură, nu însemnează a le 
spori la întâmplare. 

Din contră, ele trebuesc sporite în mod meto- 
dic. 

Aci vin la chestiunea pe care o ridică proectul 
ce discutăm. Trebuesc negreşit sporite mijloacele 
de cultură, dar în ce ordine ?
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Aci sunt de discutat, dacă o serie de măsuri sunt mai necesare sau mai urgente decât altele şi Cari trebuesc întâiu realizate. 
Am spus că învățământul nostru universitar şi învăţământul de toate: gradele în genere suferă de mari lipsuri. Aceste lipsuri sunt foarte greu de clasificat, după ordinea stringenţei lor, adică a stabili cari din aceste lipsuri sunt mai fundamen- tale actualmente şi mai urgente decât altele, O clasificare precisă este greu de făcut. Socotesc, totuşi, că sunt foarte aproape de realitate, dacă voiu clasifică aceste nevoi în mo- dul următor : 
In primul loc este nevoia de personal. Sunt multe catedre vacante. Este vorba de întregul în- văţământ. Sunt atâtea locuri de învăţători şi de profesori cari nu sunt ocupate, sunt suplinite. Prin urmare, întâiu este nevoie de personal. 
In al doilea loc, este nevoia de material didac- tic, în sensul cel mai larg al cuvântului, adică de mijloacele materiale prin care personalul îşi poate îndephni misiunea lui, prin urmare: laboratorii, cărţi, etc. 
In al treilea rând este nevoia de localuri. Am avut Chiar în sesiunea aceasta prilej a vă vorbi de nevoia imperioasă ce avem de un local pentru facultatea noastră de drept din Bucureşti. 
In ai patrulea, este nevoia de catedre noui. Prin urmare, o metodică îmbunătăţire a învă- țământului trebue să urmeze în această serie. Dacă ar fi mijloace pecuniare suficiente, s'ar putea face deodată aproape toate, dar nu toate, fiindcă, în afară de bani, trebue şi timp pentru clădiri şi înzestrări de localuri şi laboratorii, iar
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pentru personal, asemenea nu e chestie numai de 
mijloace băneşti, deşi joacă şi acestea un rol 
mare, căci un Salar lunar apreciabil va atrage în 
învăţământ elemente cari merg acum aiurea. 

Deci, pentru metodica îmbunătăţire a învăţă- 
mântului, trebue să se facă o selecţiune: să se 
realizeze întâiu ce este strict necesar şi mai apoi 
ceeace este numai util; trebue ca să nu întăptuim 
o îmbunătăţire complectatoare, înainte de a îi rea- 
lizat îmbunătăţirea de bază pe care cea dintâiu 
o complectează; de pildă, înainte de a creiă o ca- 
tedră nouă, pentru desvoltarea unei ştiinţe, să 
creiem şi să dotăm laboratorul ştiinţei fundarmen- 
tale, pentru care se propune desvoltarea prin o 
nouă catedră, etc. | 

Trebue dar să se procedeze sistematic. Dacă 
S'ar procede altfel, realizându-se întâiu ceeace 
este util şi lăsându-se în aşteptare îmbunătăţiri 
indispensabile, s'ar stânjeni, în loc de a se ame- 
lioră, progresul cultural. 

lată dar primul principiu: seriarea metodică a 
îmbunătăţirilor. Ne vom ocupă îndată de aplica- 
țiunea acestui principiu. 

Trec la al doilea principiu. 
Al doilea principiu este că personalul trebue 

să fie recrutat cu maximum de garanţii posibile. 
V'am spus deja că, în definitiv, o catedră va- 

lorează atâta cât valorează omul care o însufle- 
țeşte. Zadarnic dar am creiă catedre, dacă le-am 
populă fără perspicacitate. Am condamnă gene-. 
raţiuni numeroase la o insuficientă cultură şi am 
aduce o stânjenire, în loc de a realiză un progres. 

Trebuesc dar luate cele mai serioase garanţii 
pentru recrutarea profesorilor. 

Aceste garanţii, legiuitorul le-a luat în legea în-
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vățământuiui. Acolo s'a organizat un complex de garanţii: titluri academice, lucrări de valoare, e- xamene de docență sau agregaţie, recomandarea de către corpul profesoral, etc., în fine o serie de măsuri, cari cuprind maximum de garanţii pen- tru o bună recrutare. 
Dacă aceste garanţii nu sunt îndestulătoare san tu Sunt bune, să modificăm legea învățământului. Dar, a păstră acea lege ca regulă generală de recrutare şi a creiă un mod nou de recrutare, când e vorba de noui catedre, este contradictoriu, nu are sens. 
Ştiu că, în cazul de iaţă, e vorba de dispoziţie tranzitorie. Aceasta nu schimbă situaţia. Nu dis- cut însă acum moțivele ce se invoacă în sprijinul acestei dispoziţii tranzitorii, Deocamdată anunţ numai principiile. 

Al treilea principiu este următorul: pentru me- todica îmbunătăţire a învățământluui Superior şi pentru buna recrutare a profesorilor, în vedere că membrii Universităţii sunt mai în măsură de a-şi dă seama care este calea cea mai potrivită şi cari sunt elementele cele mai bune, S'a instituit auta- nornia universitară. 
Universitatea singură e în drept să decidă dacă este nevoie de o catedră nouă şi anume de care catedră şi tot Universitatea trebue să-şi spuie cu- vântul hotărîtor pentru recrutarea corpului ei di- dactic, 
Aceasta este autonomia universitară. Fa trebue respectată, fiindcă ne obligă legea organică pe care se întemeiază acest proect şi fiindcă este bună, 
Dacă nu este bună autonomia, să o spunem şi
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să modiiicăm legea organică, stabilind noile prin- 
cipii, 

Dar a păstră autonomia universitară, a o con= 
sideră bună şi a nu o respectă, este inadmisibil. 

„ lată, d-lor senatori, cele trei principii cari tre- 
buesc să fie la baza acestui proect de lege. 

Să vedem cum sunt ele apiicate în acest proect. 
Intâi, în ce priveşte seriarea îmbunătăţirilor, 

adică ordinea în care trebue să se satisfacă ne- 
voile învăţământului, trebue să recunosc că pro- 
ectul este mai puţin criticabil. 

De ce? 
Dacă proectul ar tinde la o reformare a învăţă- 

mântului, dacă ar creiă un număr mare de cate- 
dre la diversele universităţi, chestiunea s'ar pune 
în toată plenitudinea ei, şi ar fi neapărat necesară 
respectarea serierei de care am vorbit. 

Dar, s'a cam exagerat importanţa acestui pro- 
iect de lege, din acest punct de vedere. 

S'a zis: el creiază un număr prea mare de ca- 
tedre universitare. 

Nu e tocmai aşa. 
Proectul prevedea la început 32 de catedre, 

dar la Cameră s'au împuţinat, au rămas 25. 
D-l Ermil Pangrati: 31. 
D-l Gh. Gh. Mironescu: Nu, pentru că celelalte 

şase. sunt transformări de catedre existente. 
lar din cele 25 de catedre cari se înfiinţează, 

16 sunt reieritoare la facultatea de teologie din 
Chişinău. Prin urmare, acum chestiunea se pune 
sub altă formă: dacă este necesară sau nu facul- 
tatea de teologie dela Chişinău. In această ches- 
tiune, cred că părerea dominantă, şi în lumea u- 
niversitară şi în afară de universitate, este că a-
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ceastă facultate trebue înfiinţată. (Aplauze). “De aceea nici nu voiu discută această chestiune. Partea principală, dar, a problemei serierei îmbunătăţirilor este ca şi înlăturată, căci rămân 9 catedre noui, 
Este sigur, precum am arătat, că nu înfiinţa- rea de noui catedre este prima nevoie a Universi- tăţilor. Alte nevoi sunt mai stringente. 
Dar, ministrul se află în fața unor cereri pre- cise ale Universităţilor,. 
Intrucât a propus numai Satisfacerea acestor. cereri, nu ministerului, ci universităţilor li s'ar putea face imputare. 
De fapt însă, nici universităţilor nu li se poate îace vreo imputare, fiindcă în proporţiile mici la cari se reduc îmbunătățirile cerute, ar îi prea ri- guros a zice că principiul despre care am vorbit a îost înlăturat. 
In ceeace priveşte facultatea de teologie din Chişinău, eu nu vreau să discut ceeace s'a discu- tat deja pe larg, adică, dacă trebuia înfiinţată la Chişinău or: la laşi. Mă refer, în această privinţă, la ceeace au spus colegii mei, d-nii Halippa şi Clinciu. 
Ar fi fost un mijloc de a conciliă amândouă le- gitimele interese cari au fost susținute, S'ar fi pu- tut înfiinţă o academie de litere şi teologie la Chi- şinău, în legătură cu facultatea de litere dela Iaşi şi cu facultatea de teologie ce ar fi trebuit creată la laşi. Această chestiune însă nu vreau să o mai discut acuma. 
Dacă nu se poate Susține că principiul serierei a fost înlăturat, sunt însă Oarecari disonanţe în proectul de lege, cu privire chiar la aplicarea a-



— 72 — 

cestui principiu. Trebue să semnalez aceste diso- 

nanţe, pentrucă, după cum rezultă din însăşi de- 

claraţiile d-lui ministru făcute astăzi dimineaţă, 

d-sa este dispus să admită unele modificări, dacă 

sunt dovedite necesare. 
Cari sunt acele disonanţe? Intâiu, că se înfiin- 

țcază la facultatea de teologie din Chişinău cate- 

dre mai multe decât există la facultatea similară 

din București. 
Evident, învăţământul are din ce în ce mai mari 

nevoi şi, cum am mai spus, nu există catedră inu- 

tilă, dacă este ocupată de un om care o ilustrează. 

Nu cred însă că este bine să faceţi cheltueli 

prea mari, atunci când cu cheltueli mai mici se 

poate ajunge acelaş scop. 
Sunt unele materii cari, la Bucureşti, intră în 

aceeaş catedră, pe când la Chişinău sunt despăr- 

țite şi formează fiecare catedre deosebite. 

Aşa fiind chestiunea, cred că se pot face se- 

rioase reduceri: şase catedre de materii teologice 

pot fi suficiente. 
Mai este ceva. Din cauză că această facultate 

este izolată — şi renunţ de a discută chestiunea 

dacă este aceasta bine sau nu, — a fost nevoie 

să se adauge pe lângă catedrele teologice o serie 

de catedre de cultură generală. 

Ideea este bună. Găsesc însă unele lucruri foar- 

te curioase, de pildă: o catedră de literatură re- 

ligioasă modernă. 
O catedră reprezintă o disciplină, adică un 

corp unitar de doctrină, o materie bine hotărâtă, 

nu este o simplă denumire, un simplu nume, o in- 

dicaţie vagă, fără conţinut bine cunoscut. 

De altfel, nici nu este posibil a se face o recru-
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tare serioasă a profesorilor, dacă nu se ştie precis 
materia ce trebue predată. 

Nu prea înțeleg ce poate să fie această litera- 
tură religioasă modernă. Fu cred că propunătorii 
s'au gândit la diverse curente religioase născute 
în ultimul timp, cum ar îi baptismul, adventis- 
mul, etc. 

Nu cred că eră necesar să se înfiinţeze la Chi- 
şinău o asemenea catedră. Aşi fi înţeles să se facă 

o catedră de istoria generală a religiunilor, căci 
ar îi util pentru teologi să urmărească dela înce- 
putul veacurilor, la diferitele popoare, evoluţiunea 
concepțiunilor religioase. 

O altă catedră este întitulată filosofia. 
D-l ministru este mai în măsură să ştie — şi 

eu am făcut filosofie, dar nu vreau să pretind că 

sunt aşa de cunoscător ca d-sa în această mate- 

rie., — totuşi pot afirmă, şi cred că d-l ministru 
nu mă va desminţi, că această titulatură este aşa 
de vagă, încât nu se ştie ce însemnează. In ade- 
văr, ce însemnează filosofie? Istoria filosofiei, 
metafizica, logica, psihologia, toate acestea, sau 
cari din acestea? Poate îi orice, după titulatură. 
Pentru asemenea catedră se poate numi un titu- 

lar care ştie numai psihologia sau numai logica, 
sau numai una din cele enumărațe mai înainte; 

dar nu ştim care. 
Dacă e vorba să dăm numai nume, fără să ştim 

ce reprezintă, atunci se poate păstră titulatura de 
filosofie; dar, dacă e să se creieze o catedră dela 
care să se predea o anumită disciplină, trebue să 
se precizeze. 

Probabil că intențiunea propunătorilor a fost 
ca să se predea istoria filosofiei, fiindcă teologii



trebue să cunoască teoriile filosofice; dar trebue 
să se spună clar. 

Sunt încă câteva lucruri. L.a laşi se înfiinţează 
o catedră de enciclopedia dreptului. Nu se con- 
stată de nicăeri că facultatea de laşi-a cerut acea- 
stă catedră. Ea a fost introdusă în proect la 
Cameră, Dacă nu e cerută de facultate, lucrul 
este neregulat, Dacă e cerută de facultate, nu am 
obiecţiune,. 

Nu eu voiu contestă utilitatea înființării unei 
asemenea catedre, întrucât chiar eu sunt profesor 
de enciclopedia dreptului aici în Bucureşti. 

Dar se întâmplă că nu sunt mai puţine de şase 
păreri asupra modului de a înţelege Enciclopedia 
dreptului. 

Printre aceste opiniuni este şi una, care admite 
că enciclopedia dreptului este acelaş lucru cu fi- 
losofia dreptului. Or, la facultatea de drept din 
laşi, există o catedră de îilosofia dreptului, unită 
cam fără rost cu sociologia. 
„Dacă facultatea de drept din Iaşi înţelege, prin 

enciclopedia dreptului, filosofia dreptului, atunci 
vom avea două catedre pentru acelaş obiect. 

D-l 7. Petrovici, ministrul instrucţiunii: D-ta ce 
înţelegi, la cursul d-tale, prin enciclopedia drep- 
tului ? 

D-l G. G. Mironescu: Eu înţeleg o introducere 
generală la studiul dreptului, dar este foarte cori- 
troversată această chestiune. 

Tot la facultatea de drept din Iaşi se înlocueşte 
o conferinţă de drept comercial printr'o conferin- 
ţă de filosofia dreptului penal. 

La acea facultate erau trei conferinţe de drept 
comercial, aşa încât se putea schimbă destinaţia
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uneia din ele. Ceeace e însă greu de admis, este 
specialitatea ce ni se propune. Filosofia dreptului 
penal trebue să însemneze teoriile generale asu- 
pra fundamentului responsabilităţii şi pedepsei 
penale. | 

D-l /. Petrovici, ministrul instrucţiunii: Şcoala. 
- nouă, 

D-l G. G. Mironescu: Aceasta îace parte însă 
din cursul de drept penal obişnuit. Şi nicăeri — 
nici chiar în Italia, unde şcoala nouă a fost cre- 
iată, — nu ştiu să existe o catedră de filosofia 
dreptului penal. 

Dacă mergem pe panta aceasta, s'ar putea 
cere şi catedre de filosofia dreptului civil, filoso- 
fia procedurii civile, etc. 

De îapt, nu poate fi serios vorba decât de o 
îilosofie a dreptului în genere; iar aceste diierite 
filosofii speciale ale diverselor ramuri ale drep- 
iului sunt împerecheri de cuvinte fără rost, 

De aceea, ar trebui să se schimbe destinaţiu- 
nea acestei conferinţe. S'ar putea face o confe- 
rință de drept civil, căci nu există la Iaşi decât o 
conferință de drept civil. Această materie este o 
specialitate fundamentală şi ar îi o îmbunătăţire 
a creiă o nouă conferință. 

Trec acum la aplicaţiunea celui de al doilea 
principiu, privitor la recrutarea profesorilor. 

Aici proectul este mai vulnerabil. 
La art. 2 se spune că, prin derogare dela legea 

învăţământului, se vor numi profesori altiel de 
cum prevede legea organică. 

După acea lege, când o catedră este vacantă, 
se publică concurs, se prezintă candidaţi, se ţin 
examenele şi cel care a răuşit este numit agregat
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la catedra respectivă. Dacă facultatea găseşte că 

Sunt elemente de valoare cari s'au impus prin 
activitatea lor ştiinţifică şi prin operele lor de 
mare valoare, le chiamă, pe baza art. 81. 

In proectul ce discutăm, se prevede un proce- 
deu special: O comisiune recomandă şi ministe- 
rul numeşte pe cel recomandat agregat sau ti- 
tular. 

Cred că nu e bine să lăsăm să se creeze ase- 
menea precedente. 

Recunosc că aşa cum e prezentată măsura, 
este tranzitorie, . pentrucă proectul zice că din 
moment ce se vor îace opt numiri la îacultatea de 
teologie din Chişinău, atunci se revine la textul 
legei organice şi celelalte numiri pentru restul ca- 
tedrelor se vor face pe baza legii organice. 

Vra să zică, opt din aceşti profesori ai îacultă- 
ţii din Chişinău, sunt numiţi pe cale excepţională, 
iar restul de opt pe cale normală. 

Deci va fi o aprigă luptă între candidaţi spre 
a îi numiţi întâiu, ca să beneficieze de o recrutare 
mai lesnicioasă şi să poată recomandă ei pe urmă 
pe ceilalţi. : 

Este cu totul curios ca din 16 profesori, creiaţi 
deodată, unii să fie recrutaţi cu un sistem şi alții 
să fie recrutaţi cu alt sitsem. Pe lângă faptul că 
se renunţă la garanţiile legii organice, şi pe lângă 
faptul că această favoare personală se dă la unii 
şi se refuză altor din profesorii catedrelor acum 
creiate, nu vâd nici utilitatea unui asemenea pro- 
-cedeu. 

S'a zis că nu poate să funcţioneze facultatea, 
dacă nu se admite acest mod tranzitoriu de re- 
crutare a Corpului didactic. Nu este aşa. Faculta- 
tea, din fericire, îuncţionează şi acum şi poate să
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iuncţioneze încă multă vreme cu profesorii titu- 
lari din Bucureşti detaşaţi acolo şi cu alte ele- 
mente aduse ca suplinitori. 

Nu ar îi nici o primejdie să se aplice legea or- 
ganică a învăţământului, tale guale, în ceeace 
priveşte recrutarea titularilor acestor catedre. 

Eu aşi rugă pe d-l ministru să renunţe la acea- 
stă dispoziţie a proectului de lege, născută pro- 
babil din dorinţa de a întăptui mai curând facul- 
tatea de teologie dela Chişinău. 

Nu este bine şi nu trebue să se îacă legi excep- 
ționale pentru recrutarea corpului didactic. 

Practica a arătat că aceasta este o mare pri- 
mejdie. Deci cu părere de rău, nu pot să mă raliez 
la părerile d-lui ministru, ci îl rog cu toată stă- 
ruinţa să revină asupra lor. 

Tot în legătură cu aceasta, mai este o altă ches-. 
tiune, anume că, în art. ultim, se permite deta- 
şarea dela iacultăţile de teologie dela celelalte u- 
niversităţi, la facultatea de teologie din Chişinău. 

Până acuma nu am avut o astiel de dispozi-. 
iune. Pentru prima oară se prevede aşa ceva. 

Această detaşare nu este altceva decât un fel 
de legiferare a ambulanţei profesorilor de care 
ne-am plâns totdeauna. 

Sunt profesori ambulanți, cari locuesc în Bu- 
cureşti şi îşi fac cursurile la Iaşi, sau locuesc în 
laşi şi îşi fac cursurile la Cernăuţi, etc. 

Nu este bine aceasta şi este şi contra legei, de 
altfel, căci legea spune că toţi funcţionarii ina- 
movibili trebue să locuiască în oraşul unde exer- 
cită funcțiunea. 

Nu este bine, căci cu toată bunăvoința, profe-
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sorul nu-şi poate împlini misiunea, dacă lipseşte 
din oraşul unde trebue să funcţioneze. 

Pe de altâ parte, misiunea profesorului cuprin- 
de datorii mai largi decât aceea de a ţine un curs 
de două ori pe săptămână şi a face câteva lucrări 
de seminar. Profesorul trebue să fie în contact 
continuu cu studențimea. Studenţii se plâng cu 
drept cuvânt că nu avem destul de mult contact 
cu dânşii. 

Universitatea implică o continuă mişcare de 
idei, o neîncetată colaborare între studenţi şi pro- 
fesori. Aceasta nu se poate cu sistemul ambulan- 
ței profesorilor. 

De aceea rog să se suprime acest articol 4. 
EI nici nu este uti!, pentrucă d-l ministru a putut 
detaşă profesori dela Bucureşti şi fără acest ar- 
ticol. Dar dacă am legiferă aceasta, ar însemnă 
că sistemul ambulanţei este bun şi util, pe când 
dimpotrivă este dezastruos, 

lată pentru ce motive am de făcut rezerve cu 
privire la proectul în discuţiune. 

Cred că şi d-voastră sunteţi convinşi că am 
tratat chestiunea cu toată obiectivitatea şi în do- 

rința de a colaboră pentru îmbunătăţirea legii, 
cu toată bunăvoința, îără spirit de opoziţie cu 
orice preţ. (Aplauze).



3 Mai 1927 

Alocution d'ouverlure ă ta s6- 
rie des conferences du Profes- 
seur P. Collinet, de la Faculte 
de droit de Paris, donntes a 
Bucarest. 

Cher Maitre, 

Jai Pagreable mission de vous exprimer, de 
la part des professeurs et des €tudiants de la Fa- 
culte de droit de Bucarest, leur joie de vous a- 
Voir parmi eux. 

Nous saluons en vous, cher Maitre, le juriste 
et historien qui, apres d'importants travaux sur 
le droit celtique et sur Pancien droit romain, avez 
entrepris des recherches d'une grande envergure 
Sur le droit de Justinien et avez €clair€ d'un jour 
nouveau ce droit byzantin. 

Vous 6tes, d'autre part, pour nous un messager 
€minent de la grande et noble nation francaise, 
â laquelle "notre peuple se sent indissolublement 
uni par Pamiti6 traditionnelle, scellce derniăre- 
ment sur le champ de bataile, ainsi que par /'in- 
destructible voix du Sang. 

Vous &tes aussi un grand ami de la Roumanie. 
Vous P'avez prouv€ maintes fois et Paccueil bien- 
veillant qw'ont trouve aupres de vous un grand 
nombre de nos compatriotes montre, une fois de
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plus, les sentiments de vive symypathie, Qui VOUS 

animent ă l'Egard de notre pays. 

Voici vos principaux titres pour nous et celă 

explique pourquoi la Facult€ de droit de Bucarest 

est tr&s heureuse de Phonneur que vous lui îaites, 

en acceptant de donner ă ses Gtudiants une serie 

de conirences. 

Mesdames, Messieurs, 

Monsieur le Professeur Collinet va nous entre- 

tenir dans une sârie de trois conicrences — au- 

jourd'hui, demain et apres demain, ă la m&me 

heure — des probl&mes gen€raux souleves par la 

codification de Justinien. 

Ensuite, ă partir du Vendredi 6 Mai, il va îaire 

trois lecons speciales pour les Gtudiants de la Fa- 

cultă de droit, portant sur histoire de lusuca- 

pion et la; critique des textes de droit romain. 

Personne n'est plus qualiii€ que notre illustre 

coniârencier pour parler sur le droit de Justinien. 

L'oeuvre lgislative de Justinien forme depuis 

des longues annâes — ă peu pres vingt cinq an- 

ntes — L'obiet de predilection de ses savantes 

recherches. 

Monsieur Collinet a employ€ dans ces recher- 

ches une m&thode nouvelle, la methode historique 

aidâe et complete par la methode sociologique, 

c'est ă dire le systeme de replacer les institutions 

et les r&gles juridiques dans le cadre social oi 

elles ont fonctionne€. 

Grăce ă cette nouvelle methode et ă la vaste 

crudition du maître, le droit de Justinien prend
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— dans les oeuvres de Monsieur. Collinet — un 
aspect nouveau, qui rehausse la valeur et !impor- 
tance de ce droit byzantin qwon nous avait per- 
Ssuad€ pendant de longues annces â meâsestimer. 

Monsieur Collinet est un grand rnovateur dans 
ce domaine et Vimportance de ses travaux sur 
cette matiâre est telle qw'il peut &tre considere, â 
juste raison, comme la plus grande autorit€ scien- 
tiiique du temps present pour le droit de Justi- 
nien. . 

Vous pouvez dduire d'ici la valeur exception- 
nelle des conferences qu'il va nous donner. sur ce 
droit byzantin. 

Mon cher Maitre, je vous cede la parole. 

TRADUCERE 

8 Mai 1927 
Cuvâniare de deschidere la 

seria de Conferinţe ținute la Bu- 
„_ Cureşti, de Domnul Profesor P. 

Collinet, dela Faculțateu de Drept 
din Paris. 

Scumpe Magistre,. . 

Am plăcuta sarcină de a.vă exprima, din partea 
profesorilor şi a studenţilor Facultăţei de Drept din 
Bucureşti, bucuria ce simt de a vă avea în mijlocul 
lor, 

Noi salutăm în persoana d-voastră, scumpe ma- 
gistre, pe iuristul şi istoricul care, după însemnate 
lucrări asupra dreptului celtic şi asupra vechiului 
drept roman, aţi întreprins cercetări vaste asupra 

6
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dreptului lui Justinian şi aţi prezentat sub o nouă 
lumină acest drept bizantin, în 

Pe de altă parte, sunteţi pentru noi un eminent sol 
al marei şi nobilei naţiuni franceze, de care poporul 
nostru se simte. indisolubil unit printr'o amiciţie tra- 
dițională, pecetluită în ultimul timp pe câmpul de 
luptă, precum şi prin glasul indestructibil al sânge- 
ui. 
Sunteţi şi un mare prieten al României. Aţi dove- 

dit-o în nenumărate rânduri şi primirea binevoitoare 
pe care a găsit-o la d-voastră un mare număr din 
compatrioţii mei arată, odată mai mult, sentimentele 
de vie simpatie, care vă însutfleţesc faţă de ţara 
noastră. 

lată principalele d-voastră titluri pentru noi şi a- 
ceasta explică de ce Facultatea de Drept din Bu- 
cureşti este foarte fericită de onoarea ce îi faceţi ac- 
ceptând să ţineţi o serie de conferințe studenţilor săi. 

Doamnelor şi Domnilor, 

Domnul Profesor Collinet vă va întreţine într'o 
serie de trei conferinţe — astăzi, mâine şi poimâine, 
la aceeaşi oră -— despre problemele ridicate de co- 
dificarea lui Justinian. 

Apoi, va face, cu începere de Vineri 6 Mai, trei 
lecţiuni speciale, pentru studenții Facultăţei de Drept, 
asupra istoriei usucapiunei şi critica textelor de drept 
roman. , 

Nimeni nu; este mai calificat a vorbi despre drep- 
tul lui Justinian decât ilustrul nostru conferenţiar. 

Opera legislativă a lui Justinian formează de multă 
vreme — aproape de 25 ani — obiectul de predilec- 
ție al savantelor sale cercetări. 

Domnul Collinet a întrebuințat în aceste cercetări 
o metodă nouă, metoda istorică, ajutată şi comple- 
tată de metoda sociologică, adică sistemul de a re- 
pune instituțiunile şi regulele juridice în cadrul so- 
cial, în care au funcţionat.
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Graţie acestei noi metode, precum şi vastei eru-- 
diţii a magistrului, dreptul lui Justinian ia — în 0- 
perele domnului Collinet — un aspect nou, care ri- 
dică valoarea şi însemnătatea acestui drept bizantin, 
pe care de multă vreme fusesem deprinşi să-l pre- 
țuim prea puţin. 

Domnul Collinet este un mare renovator în acest 
domeniu şi importanţa lucrărilor sale în această ma- 
terie este aşa de mare, încât poate îi considerat, cu 
drept cuvânt, ca cea mai mare autoritate ştiinţifică 
a timpului actual pentru dreptul lui Justinian. 

Puteţi deduce de aici valoarea excepţională a con- 
ferințelor pe care domnia-sa ni le va ţine asupra a- 
cestui drept. 
Scumpe Magistre, vă dau cuvântul,



24 Noembrie 1927 

Îi : . Omagiu lui [. Î. C. Brătianu: 

a aa Cuvântare rostită în Senat. în 
: ! ziua morfei lui. 

Domnilor Senatori, 

Incetarea din vieaţă a lui lon I. C. Brătianu, 

ne-a unit pe toţi, — amici şi adversari politici, 

iar, dincolo de câmpul politic, pe toţi fiii acestei 

ţări — într'un comun sentiment omenesc de pro- - 

iundă durere. 
« Covârşit de adâncă emoţiune, mă asociez, în 

numele partidului Naţional-Țărănesc, la doliul 
partidului liberal şi al ţării. 

In vâltoarea luptelor politice se ating şi se scot 

în relieî mai ales punctele vulnerabile ale adver- 

sarilor, puncte existente la orice om politic, ori- 

cât de mare. 
Dar, când soarta pune hotar existenţei lor 

pământeşti, glasul nepărtinitor al istoriei începe 
să răsune şi figura celui dispărut apare în toată 
plenitudinea ei, cu toate părţile ei luminoase şi 
eterne. 

Ion |. C. Brătianu, a cărui dureroasă pierdere 
prematură ne-a sguduit pe toţi, aparţine de as- 
tăzi înainte istoriei.
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Ea va fixă, cu imparţialitate, în paginele sale, 
activitatea îndelungată, fecundă şi glorioasă, pe 
care el a desfăşurat-o în slujba patriei şi a nea- 
mului. 

EI a avut un rol de cea mai mare însemnătate 
în viaţa noastră politică şi în desvoltarea popo- 
rului nostru. 

In ziua de astăzi, când sentimentul de durere 
ne copleşeşte, nu- putem schiţă decât foarte vag 
însemnata sa carieră politică. | 

Sunt mai bine de 30 de ani de când el a intrat 
pentru prima oară în guvern şi sunt aproape 20 
de ani de când el a început să joace un rol pre- 
ponderent în viaţa noastră publică, luând condu- 
cerea partidului liberal. 

Ion I. C. Brătianu a atins cele mai înalte culmi 
ale omului politic. 

El a prezidat cele mai mari acte ale vieţi n noa- 
stre publice din ultimul timp şi numele său va 
rămâne pe veci legat — glorios unit — de intra- 
rea României în războiul mondial şi de realiza- 
rea întregirii neamului românesc. 

Prin aceasta el va rămâne o figură măreaţă în 
istoria poporului nostru şi, dealungul veacurilor, 
neamul românesc îi va fi adânc recunoscător. -: 

Aducem cu pietate omagiul nostru memoriei 
lui nepieritoare şi, cuprinşi de jale, în faţa mor- 
mântului deschis astăzi, adresăm de aici şi îndu- 
reratei familii expresiunea condoleanţelor noastre 
cele mai vii.



19 lanvrier 1928 

Toasi au dejeuner donne par 

la Faculie de droit de Bucarest 

en l'honneur du Professeur G. 

Jeze de la Facults de droit de 

Paris. 

Cher Maitre, 

Chers Collegues, 

Nous assistons depuis peu de temps ă une €vo- 
lution tres intâressante qui est de nature â re- 
hausser de beaucoup le prestige des sciences ju- 
ridiques et tend ă acheminer dans des voies nou- 
velles la politique des peuples civilises. 

Le grand malaise, je pourrais meme dire la d6- 
bacle &conomique, provoquse par la guerre, a mis 
en danger l'avenir de presque tous les pays de 
Europe. 

Tout le monde s'est allarme, ă juste titre, de 
cette situation. 

Pour redresser !'Europe chancellante, on a €t€ 
oblige de reconnaitre que la politique empirique 
est insuiiisante et inefiicace. On a 6t€ force d'a- 
voir recours ă la science. 

Partout, les pays en 6moi se sont adressâs aux 
techniciens. 

Cet appel n'a pas 6t€ vain. Aidâs par les hom-
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mes de science, beaucoup de pays sont en train de 
se rejaire 6conomiquement, — certains d'entre 
eux se sont dâjă redress6s. 

C'est iă un grand triomphe de la science, tri- 
omphe de bon augur, qui aura des consequences 
importantes. | | 

Un jour viendra peut-âtre oă la science dira son 
dernier mot, non seulement dans les questions 

€conomiques, mais dans toutes les questions so- 
ciales. Ce sera une nouvelle €re pour Phumanit€: 
'&re de la politique scientifique. 

C'est un r&ve peut-âtre. Pour le moment, con- 
tentons nous de la r6alit€, qui est €difiante et sa- 
luons en Monsieur le Professeur Jăze un des mai- 
tres de la science, qui a contribu€ au triomphe 
dont je viens de parler. 

Je lăve mon verre en son honneur, comme 
pionnier de la reconstruction de P'Europe. 

TRADUCERE 
19 Ianuarie 1928 

Toast la dejunul oferit de Fa- 
cultatea de Drept din Bucureşti, 
Domnului Profesor G. Jeze dela 
Facultatea de Drept din Paris. 

Scumpe Magistre, 

Scumpi Colegi, 

Asistăm de câtăva vreme la o evoluţiune foarte 
interesantă, care este de natură a înălță cu mult 
prestigiul ştiinţelor juridice şi tinde să îndrumeze 
pe căi noui politica popoarelor civilizate.
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_"Mărea turburare, aşi putea spune chiar prăbuşi- 
rea economică pricinuită de război, a pus în pri-. 
mejdie viitorul aproape al tuturor. țărilor Europei. 

In faţa acestei situaţiuni, toâtă luihea s'a alar- 
mat, cu drept cuvânt, 
Am fost nevoiţi a recunoaşte că, pentru a îndreptă 

Europa zdruncinată de război, politica empirică este 
şi insuficientă şi ineficace. Am fost forțați să recur- 
gem la ştiinţă. . 

Toate ţările şi-au întors, îngrijorate, privirile lor 
spre technicieni. - o. i 
Acest apel nu a fost zadarnic. Ajutate de oamenii 

de ştiinţă, multe ţări sunt pe punctul de a se reface 
economiceşte, — unele dintre ele: s'au şi îndreptat. 

Acesta este un mare triumi al ştiinţei, triumi îm- 
bucurător, care va avea urmări însemnate. 

Va veni poate ziua în care ştiinţa îşi va spune ul- 

timul cuvânt, nu numai în chestiunile economice, 

dar în toate chestiunile sociale. Pentru omenire va 

fi o nouă eră: era paoliticei ştiințiiice. 
Poate însă că aceasta este numai un vis. Să ne 

mulţumim pentru moment cu realitatea, care este 

înălțătoare și să salutăm în Domnul Profesor Jeze 

pe unul din maeştrii științei, care a contribuit ia 

triumiul de care vorbeam mai sus. 
Ridic acest pahar în onoarea sa, ca pionier al 

reconstrucției Europei.



i-er Decembre 1928 

D&elarations faites aux repre- 

sentants de la presse roumaine et 

&trangere, r6unis au minisi€re 

des affaires etrangeres. (Pre- 

miere conference avec la presse 

eh qualit6 de Ministre). 

Mesdames, Messieurs, 

Je suis extremement content de prendre con- 

tact avec vous, qui representez la presse rou- 

maine et les principaux organes de la presse 

âtrangăre. 
P'aurais aim vous r&unir ici aussitât entre en 

fonction. 
Mais les difficultes inh6rentes — surtout en 

Roumanie — ă tout changement de gouverne- 

ment et le commencement de la campagne elec- 

torale m'ont empâch& d'organiser nos runions 

ici pendant les vingt jours depuis que je suis 

en fonction. 
A partir Gaujourd'hui nous nous verrons r6- 

gulicrement une îois par semaine; car je dâsire 

âtablir une collaboration €troite avec la presse. 

On a dit et r&pât€ que la presse est le quatrieme 

pouvoir dans un Etat. Elle est le quatrizme par 

rang d'anciennet6. Mais elle ne cede rien en im- 

portance aux trois autres pouvoirs.
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On pourrait mâme soutenir le contraire, si non 
pour le present, du moins pour L'avenir. 

En efiet, la presse non seulement donne expres- 
sion aux courants d'idees qui existent chez un 
peuple, mais elle est aussi capable de faconner 

une Nation, de former la conscience publique d'un 
pays. Or, celle-ci est la base des autres trois pou- 
voirs de I'Etat, qui ne peuvent s'exercer, dans une 
democratie, qu'en accord avec la conscience pu- 
blique. 

Voici pourquoi, dans les pays democratiques, la 
presse est en train d'acqucrir un r6le prepon- 

derant. 
Pour les mâmes raisons, le Gouvernement, dont 

je fais partie, accorde une haute consideration â 
la presse. 

II la veut libre, car elle ne peut accomplir son 
grand r6le que si elle est sans entraves. 

C'est pour celă qwun des premiers actes de 
notre gouvernement a €t€ lP'abolition de la cen- 
sure et des restrictions qui existaient pour les 
communications  telEgraphiques et tâl&phoniques 
avec les pays €trangers. 

D'autre part, pour marquer Pimportance de la 
presse et pour lui permettre d'exercer d'une ma- 
nicre plus €ficace son contrâle sur la vie publique, 
le parti national-paysan a decide de faciliter Pen- 
tree au Parlement de nombreux representants de 
la presse. 

Nous voulons transformer la vie publique de ce 
pays avec l'aide de la presse. 

Ce que je vous dis ici n'est pas une amabilit€ 
occasionnelle, mais une profonde conviction. 

Le parti national-paysan est desireux de fon-
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der une €re nouvelle, râparatrice pour ce pays, 

qui a tant souifert. 

Nous voulons travailler dans ce but, en accord 
avec la conscience publique. Celie-ci se confond 
avec le presse. Voilă pourquoi nous convions la 
presse ă une collaboration f6conde, qui depasse 
les interâts de parti. 

Maintenant, en ce qui concerne la politique ex- 
terieure, je mai pas beaucoup de choses ă vous 
dire, parce que Pessentiel a 6te dit dans des com- 
munications faites ces jous-ci et, dernicrement, 
dans le manifeste du Gouvernement. 

La politique exterieure de la Roumanie est sa 
politique traditionnelle, fondee sur l'attachement 
profond de notre pays ă Lidâe de la paix. 

C'est pour celă que nous sommes les plus cha- 
leureux partisans de la Societe des Nations, dont 
Vautorite€ grandit continuellement. 

Pour maintenir et dâfendre la Paix, nous avons 
conclu des alliances et li€ des amities avec la 
i'rance, PlItalie, la Pologne, la Tehecoslovaquie et 
la Jougoslavie. 

Nous maintiendrons et tâcherons de resserrer 
ces alliances et d'autre part, nous nous efiorce- 
rons d'âtablir des bonnes relations avec les au- 
tres pays. 

Decides de servir Lidee de la Paix, nous ferons 
tout le possible pour €carter les difficultes qui 
subsistent encore entre la Roumanie et certains 
pays, qui ont 6t€ nos adversaires dans la guerre 
mondiale. 

Je me tiens ă votre disposition pour les €clair- 
cissements dont vous aurez besoin et vous re- 
mercie d'âtre venus ici en si grand nombre.
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TRADUCERE 

1. Decembrie 1928 

Declarajiuni' făcute reprezen- 
tanților presei române şi străine, 
întrunifi la Ministerul Afacerilor 
Străine. - (Prima conferință cu 
presa în calitate de ministru). 

„Doamnelor şi Domnilor, 

Sunt extrem de mulţumit de a lua contact cu 
D-voastră, cari reprezentaţi presa română şi princi- 
pâlele- organe ale presei străine. 

Aşi fi fost mulțumit să vă pot întruni aici îndată 
ce am intrat în funcţiune. 

Dar greutăţile inerente oricărei schimbări de gu- 
vern — mai ales în România — şi începutul campa- 
niei electorale, m'au împiedecat de a organiză în- 
trunirile noastre aici, în cele douăzeci de zile de 
când am intrat în îuncţiune. 

Cu începere de astăzi, ne vom vedea regulat o- 
dată pe săptămână, căci doresc a stabili o colabo- 
rare strânsă cu presa. 
S'a spus şi s'ă repetat că ptesa este a patra pu- 

tere în Stat. Fa este a patra ca rang de vechime. 
Dar ea nu este deloc mai puţin importantă decât ce- 
lelalte trei puteri. 
„Am putea chiar susţine contrariul, dacă nu pen- 

iru. prezent, cel puţin pentru viitor. 
Intr'adevăr, presa nu numai că dă expresiune cu- 

rentelor de idei care există la un popor, dar ea 
poate şi să modeleze o Națiune, să formeze conşti- 
ința publică a unei ţări. lar conştiinţa publică este 
baza celorlalte trei puteri ale Statului, care nu se 
pot exercită, într'o- democraţie, decât în deplin a- 
cord cu, conştiinţa publică. 

Jată pentru ce, în ţările democratice, presa este pe 
punctul de a dobândi un rol preponderent. 

Pentru aceleaşi motive, Guvernul din care fac 
parte acordă o mare consideraţiune presei.
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El o doreşte liberă, căci ea nu-şi poate îndeplini 
marele său rol, decât dacă nu are piedici. 

De aceea, unul din primele acte ale Guvernului 

nostru a 'iîost abolirea cenzurei şi a restricțiunilor 

care existau pentru comunicațiile telegrafice şi te- 
lefonice cu ţările străine, -  - : 

Pe de altă parte, pentru a arătă mai bine însem- 

nătatea presei şi pentru a-i permite să-şi exercite 

întrun mod mai eficace controlul său asupra vieței 

publice, partidul naţional-ţărănesc a hotărit să în- 

lesnească intrarea în Parlament a numeroşi repre- 

zențanţi ai presei, 

Vrem să transformăm viața publică a acestei ţări 

cu ajutorul presei. 

Ceeace vă spun aici nu este o simplă amabilitate 
ocazională, ci o convingere profundă. 

Partidul naţional-țărănesc doreşte să îondeze 0 

eră nouă, reparatoare pentru această tară, care a 

suferit atât de muli. 

Vrem să lucrăm în acest scop, în acord cu con- 

ştiinţa publică. Aceasta se confundă cu presa. lată 

pentru ce invităm presa la o colaborare fecundă, 

care să se ridice deasupra intereselor de partid. 

Acum, în ce priveşte politica externă, nam multe 

lucruri de spus, fiindcă ceeace eră esenţial a îost 

spus în comunicările făcute zilele trecute şi acuma 

în urmă în manifestul Guvernului. 

Politica externă a României este politica sa tradi- 

țională, bazată pe adânca hotărire a ţărei noastre 

pentru ideia păcei. 
De aceea suntem cei mai călduroşi partizani ai 

Societăţei Naţiunilor, a cărei autoritate creşte pe 

zi ce trece, 
Pentru a menţine şi a apără pacea, am încheiat 

alianţe şi am legat amiciţii cu Franţa, Italia, Polo- 

nia, Cehoslovacia şi Jugoslavia. 
Vom menţine aceste alianțe şi vom încercă să 

le strângem, iar pe de altă parte vom căută să sta- 

bilim bune relaţiuni cu celelalte ţări. 

Hotăriţi să servim ideia păcei, vom face tot ce
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ne:Stă în putinţă pentru a înlătură greutăţile ce mai 
există între România şi alte ţări, care au fost ad- 
versarele noastre în războiul mondial. 

Mă ţin la dispoziţia D-voastră pentru lămuririle 
de care ați avea nevoie şi vă mulţumesc că aţi ve- 
nit aici în număr aşa de mare.



20 Deâcembre 1928. 

Declaralions aux represen- 

fants de la presse 6lrangere 

ef roumaine, r€unis au ministere 

des affaires €lrangeres. 

Jai fait avancer de deux jours notre entrevue 
hebdomadaire, parce que samedi, beaucoup par- 
mi VOus, ainsi que moi-mâme, serons retenus au 
Parlement. 

Avant d'aborder les questions de politique ex- 
terieure, je ne saurais passer sous silence l'6vâne- 
ment le plus important qui s'est produit daris la 
politique intârieure, depuis notre derniere en- 
trevue. 

Je fais allusion aux €lections l6gislatives, qui 
viennent de se terminer. | 

Aussi bien pour la Chambre des Deputes, que 
pour le Senat, le r€sultat du vote a 6t€ un succes 

magnifique pour le parti national-paysans, succes 
d'ailleurs prevu. 

La splendide manifestation du corps €lectoral 
agrandit la force morale du gouvernement. 

Mais ce qui est peut-âtre encore plus important, 
et ce qui nous intresse spâcialement ici, c'est que 
cette manifestation augmente le prestige du pays 
au delă des fronticres. 

Toute la presse €trangere le constate.
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Avec juste raison, on a soulign€ que les suffra- 

ges des 6lecteurs devaient, cette fois, dâcider si 
le peuple roumain entend continuer ă 6tre gou- 
vern6 hors du respect de la Constitution, ou si, au 
contraire, il veut s'acheminer franchement dans 
la voie normale du pacte constitutionnel. 

Le corps 6lectoral s'est prononc€ d'une ma- 
ni&re &clatante en faveur de la I€galite. 

Tout le monde, ici et ă P'tranger, doit recon- 
naitre qu'il vient de s'tablir, en Roumanie, un 
accord entre 'la nation et le gouvernement. Une 
vie constitutionnelle rcelle commence pour notre 
peuple, et cela raffermit considerablement la con- 
fiance du monde entier . danș P'avenir de notre 
pays. | 

C'est l'aurore d'une €re nouvelle qui doit trans- 
former notre cher pays. | 

La sagesse du peuple roumain s'est manitest&e 
une îois de plus, ă P'occassion de ces €lections. 

Nous avions entendu dire, precedemment, que 

les €lections libres constitueraient un grave dan- 
ger pour notre pays. On prâtendait que le sys- 
teme de la „„main forte“, dans les 6lections, €tait 
indispensable en Roumanie. Autrement, disait-on, 
nous aurions des troubles râvolutionnaires;le pays 
tomberait dans l'anarchie et la victoire electorale 
des communistes serait assuree. 

Or, les €lections libres, qui viennent d'avoir 
lieu, ont prouvâ combien ces craintes €taient ima- 
ginaires ou hypocrites. 

P'ordre le plus complet a regn€ dans tout le 
pays pendant les €lections et les communistes ne 
sont pas parvenus ă atteindre le minimum des
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voix n6cessaires pour avoir des representants au 

Parlement. 
Felicitons-nous en pour - Pavenir de ce pays. 
Passons, maintenant, aux questions de politi- 

que extcrieure ă Pordre du jour. 

La premiere est certainement la question de 
Temprunt exterieur. A ce sujet, inon  collegue, le 
Ministre des Finances, a fait des declarations, 
auxquelles je me rapporte. 

J'ajoute seulement que les n€gociations suivent 
leur cours dans les meilleures conditions et qu'on 
peut espârer, si les choses se passent normale- 
ment, que l'emprunt pourra Gtre lance dans le 
courant du mois de Janvier. 

La deuxieme question sur laquelle vous atten- 
dez, certes, des 6claircissements, est la question 
des reparations, c'est ă dire la revision du Plan 
Dawes. 

Ce probleme a prâoccup€ notre gouvernement 
des qu'il entre en fonctions. A la suite des n€go- 
ciations qui ont eu lieu, tout le monde a reconnu 
â la Roumanie, defavorisâe â Spa anterieurement, 
le droit de 'faire entendre sa voix, lorsque le fond 
du probleme sera examin€. 

Une troisieme question est celle des optants 
magyars. 

Cette affaire des optants, source de mâsintelli- 
gence entre la Roumanie et la [Hongrie et pro- 
bleme irritant pour toute l'Europe, se trouve 
maintenant dans la phase des nâgociations direc- 
tes et amiables entre les deux pays intâress6s. 

Ces nâgociations' ont pour bui de trouver un 
accord. pratique, sans toucher aux questions de 
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principe et aux reserves que les deux pays ont 
formules prâcedemment, devant la S. D.N. 

Les nâgociations. se poursuivent, comme vous 
Je savez, ă Abazzia, dans une atmosphere. de par- 
faite conciliation. 

Les journaux ont reproduit les declarations 
conciliantes faites par le president de la delega- 
tion hongroise et par le president de la dâlâga- 
tion roumaine. 

Une sous-commission a 6t6 nomm&e, pour v6- 
rifier les donnâes statistigues du probleme, Les 
travaux de cette sous-commission ne seront finis 
qwapres le l-er Janvier, quand la commission pl&- 
niere reprendra ses stances. 

J'ai le ferme espoir que ce problăme qui a tant 
prâoccup€ la diplomatie europâenne, sera tran- 
ch6, sous peu, pour le plus grand bien des deux 
pays interess6s. Ce sera un soulagement pour 
V'Europe entiere. 

Une. autre question importante a €t€ soulevâe 
dernicrement. D'un c6t€ Monsieur Litvinof, le 
Commissaire-Adjoint aux Afiaires Etrangeres de 
la R&publique des Soviets, dans un rapport rendu 
public, et d'un autre c6te un membre du Parle- 

ment francais, dans une sâance de la Chambre 
des D&put6s, ont affirm6 que la Russie serait in- 
quicte ă cause de la Roumanie. 

Je ne voudrais pas manquer â la politesse; 
mais ces afiirmations sont tellement peu fondees, 
que j'ai peine ă croire qu'elles soient scrieuses. 

En efiet, la Roumanie a plusieurs fois offert ă 
Ja Russie de conclure un traite de paix et de non- 
agression. La Russie n'y a jamais râpondu. 

R
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La premiere fois une declaration en ce sens a, 
te îaite ă Gânes, en Mai 1922. Elle a 6t€ renou- 
velce ă Genăve en Septembre 1926 et elle a 6t€ 
consignâe dans un traite international en Juin: 

1926. 
En verit€, lors de la conclusion du traite d'a- 

miti€ îranco-roumain, en Juin 1926, la Roumanie 
prit, par un protocole spâcial, Pengagement de se 
prâter ă la conclusion d'un trait& de paix et de 
non-agression avec la Russie. Ce protocole dit, 
entre autres : 

„Que la Roumanie, dont Punique. souci est de 

poursuivre son developpement interieur dans la 
paix, le statu-quo et le respect des trait6s, con- 
firme les dâclarations faites ă la Conference de 
Gânes le 17 Mai 1922, ă la V-eme s6ance de la 
I-&re commission, par le prâsident de la delega- 
tion roumaine, Mr. |. Bratiano, concernant un en- 
gagement permanent de non-agression vis-A-vis 

de la Russie, base sur le statu-quo. La Roumanie 
est prâte ă tendre cet engagement ă tous ses 

voisins. La Roumanie interprâtait le dit engage- 
ment comme P'obligeant ă ne pas attaquer la Rus- 
sie avec ses troupes regulieres et ă ne pas tolcrer 
la formation sur son territoire de troupes regu- 
lires d'attaque contre la Russie“. 

Dans ces conditions, quand nous avons plu- 
sieurs fois ofiert de conclure un pareil trait€ de 
paix, comment peut-on s6rieussement prâtendre 
que la Roumanie constitue une menace pour la 

Russie ? 
Ceci ne cadre point avec la constante attitude 

paciiique de notre pays. 
Je profite de cette occasion, pour exprimer,
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publiquement, les sentiments de gratitude du gou- 
vernement roumain envers M. Aristide Briand, 
qui â dâmenti 6nergiquement, ă la Chambre des 
deputes de France, les allâgations denutes de 
fondement qu'on y avait îormules contre notre 
pays. 

La Roumanie n'a rien ă attendre d'une guerre. 
Au contraire, elle desire ardemment le maintien 
de la paix, condition indispensable de sa recon- 
stitution et de son progrăs. 

Il n'y a pas de pays au monde, qui soit plus 
profondement attache â Pidee de la paix. 

Les alliances que nous avons conclues tendent 
toutes au maintien de la paix. 

C'est toujours ce mâme but que nous poursui- 
vons dans notre politique actuelle d'entente avec 
les Etats qui furent nos adversaires dans la guerre. 

Voici ce que javais ă vous dire sur les probl&- 
mes ă l'ordre du jour, et je me tiens, comme d'ha- 
bitude, ă votre disposition, pour tous autres 6clair- 
cissements que vous pourriez dâsirer. 

TRADUCERE 

20 Decembrie 1928 

Declaraţii făcute reprezentan- 
lilor presei streine şi română, 
la Ministerul Afacerilor Sirăine. 

Am fixat cu două zile înainte întrevederea noa- stră săptămânală, pentru că Sâmbătă, mulţi dintre 
-voastră, ca şi mine, vor fi reţinuţi la Parlament. 
Inainte de a vorbi despre chestiunile de politică
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externă, nu aşi putea trece sub tăcere evenimentul 
cel mai important care s'a produs în politica internă, dela ultima noastră întrevedere. 

Fac aluzie la alegerile legislative care sau ter- minat acum, 
Pentru Camera Deputaţilor, ca şi pentru Senaţ, rezultatul votului a fost un măreț succes pentru 'par- 

tidul naţional-ţărănesc, succes de altmintrelea pre- 
văzut. 

Strălucita manifestare a Corpului electoral a mă- 
rit puterea morală a guvernului. 

Dar, ce este poate încă mai important şi ce ne în- 
teresează aici în mod deosebit, este că această ma- 
nifestare măreşte prestigiul ţărei dincolo de hotare. 

Intreaga presă străină o constată. 
Cu drept cuvânt, s'a subliniat că voturile alegă- 

torilor trebuiau, de data asta, să decidă dacă po- 
porul român înţelege a îi guvernat şi de aici înainte 
afară de respectul Constituţiei, sau dacă, din con- 
tră, vrea să păşească, în mod deschis, pe calea nor- 
mală a pactului fundamental, 

Corpul electoral sa pronunţat în mod strălucit 
in favoarea legalităţei, 

Toată lumea, aici şi în străinătate, trebue să re- 
Cunoască, că s'a stabilit de acuma, în România, un 
acord între naţiune şi guvern. O viaţă constituţio- 
nală reală începe pentru poporul nostru şi aceasta 
întăreşte considerabil încrederea lumei întregi în vii- 
torul ţărei noastre. 

Sunt zorile unei ere noi, care trebue să transforme 
Scumpa noastră ţară. 

Cuminţenia poporului român s'a manifestat odată 
mai mult, cu ocazia acestor alegeri. 
Am auzit spunându-se, înainte, că alegerile libere 

ar fi un grav pericol pentru țara noastră. Se sus- 
ținea că sistemul „mânei tari“ în alegeri eră indis- 
pensabil în România. Altfel, se zicea, am avea de- 
zordini revoluţionare, ţara ar cădea în anarhie şi 
victoria electorală a comuniştilor ar fi asigurată,



— 102 — 

Dar, alegerile libere, care s'au făcut, au dovedit 
cât:de -neexacte sau ipocrite erau aceste temeri, 

" Ordinea cea mai desăvârşită a domnit în întreaga 
țară, în timpul alegerilor şi comuniștii iu au putut 
să dobândească minimum de voturi necesare pentru 
a avea reprezentanţi în Parlament. 
„Ne putem felicită de acest lucru, pentru viitorul 

acestei ţări. 

Să. trecem acuma, la chestiunile de politică ex- 
ternă la ordinea zilei. 

Prima, este desigur chestiunea împrumutului ex- 
tern. In această privinţă, colegul meu, Ministrul de 
Finanţe, a făcut declaraţii, la care mă refer, 
Am numai. de adăogat că negocierile îşi urmează 

cursul în cele mai bune condiţii şi că putem speră, 
dacă. lucruriie se petrec normal, că împrumutul va 
putea îi lansat în Cursul lunei Januarie. 

„A doua chestiune asupra căreia aşteptaţi, desigur, 
lămuriri, este chestiunea reparațiilor, adică revizui- 
rea Planului Dawes. 

Problema aceasta a preocupat guvernul, dela in- 
trarea sa în funcţiune. In urma negocierilor ce au 
avut loc, toată iumea a recunoscut României, ne- 
dreptăţită anterior la Spa, dreptul de a-şi spune cu- 
vântul când se va examină fondul problemei, 

A treia chestiune este aceea a optanţilor unguri. 
" Această afacere a optanţilor, izvor de neînțelegere 
între România şi Ungaria şi problemă iritantă pentru 
toată Europa, se găseşte acuma în faza negocierilor 
directe şi amiabile între cele două ţări interesate. 

Aceste negocieri ţintesc a găsi un acord practic, 
fără a atinge chestiunile de principii şi rezervele ce 
au îost formulate anterior de cele două State, în 
faţa Societăţii Naţiunilor. 
Negocierile -au loc, precum ştiţi, la Abazzia, într'o 

atmosferă de perfectă conciliaţiune. 
Ziarele au reprodus declaraţiile conciiiante făcute 

de preşediniele delegaţiunei ungare şi de preşedin- 
tele delegaţiunei române. 

O sub-comisiune. a fest numită pentru a verifică
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datele statistice ale problemei. Lucrările acestei sub- 
comisiuni nu se vor sfârşi decât după 1 Ianuarie, 
când comisia plenară își va relua şedinţele. 
Am neclintita speranţă că această problemă ce a 

preocupat atât de mult diplomaţia Europeană, va îi 
tranşată, în curând, pentru cel mai mare bine al 
ambelor ţări interesate. Aceasta va îi o uşurare pen- 
tru Europa întreagă. 

Altă chestiune importantă s'a ivit nu de mult. De 
o parte d-l Litvinoi, Comisar-ajutător la Afacerile 
străine al lRepublicei Sovietelor, întrun raport dat 
publicităţei, şi de altă parte un membru al Parla- 
mentului francez, într'o şedinţă a Camerei deputa-. 
ților, au afirmat că Rusia ar fi îngrijorată din cauza 
României, 

Nu aş vrea să fiu nepoliticos, însă aceste afirma- 
ţiuni sunt atât de puţin îundate, încât cu greu pot 
crede că ar fi serioase. 

In adevăr, România a oferit de mai multe ori Ru- 
siei încheierea unui tratat de pace şi de neagresiune. 
Rusia niciodată nu a răspuns. 

Prima dată, o declaraţie în acest sens a fost fă- 
cută la Genova, în Mai 1922. Fa a fost reînoită la 
Geneva în Septembrie 1926 şi a fost consemnată în- 
tr'un tratat internaţional în lunie 1926. 

Intr'adevăr, la încheierea tratatului de amiciţie 
franco-român, în lunie 1926, România a luat, prin- 
trun protocol special, angajamentul de a admite în- 
Cheierea unui tratat de pace şi de ne-agresiune cu 
Rusia. Acest protocol zice, între altele : 

„Că România, a cărei unică grijă este de a urmări 
desvoltarea sa interioară în statu-quo şi în respec- 
tul tratatelor, confirmă declaraţiile făcute la Con- 
ferința dela Genova la 17 Mai 1922, la a V-a şedinţă 
a Comisiunei I-a, prin preşedintele delegațiunei ro- 
mâne, d-l Ion Brătianu, cu privire la un angajament 
permanent de ne-agresiune îață de Rusia, întemeiat 
pe sfatu-quo. komânia este dispusă a extinde acest 
angajament faţă de toți vecinii săi. România inter- 
pretă zisul angajament ca obligând-o de a nu atacă
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Rusia cu trupele sale regulate şi a nu toleră, pe te- 
ritoriul ei, formarea de trupe regulate de atac îm- 
potriva Rusiei“. 

In aceste condițiuni, când noi am oferit de mai 
multe ori a încheiă un asemenea tratat de pace, cum 
se poate pretinde în mod serios că România consti- 
tue o primeidie pentru Rusia ? 

Aceasta nu cadrează cu atitudinea neclintit paci- 
îică a Ţărei noastre. 

Profit de această ocazie, pentru a exprimă, în 
mod public, sentimentele de gratitudine ale guver- 
nului român faţă de d-l Aristide Briand, care a des- 
mințit, în mod energic, în Camera deputaţilor din 
Franţa, alegaţiunile îără temeiu ce s'au formulat îm- 
potriva ţărei noastre. 

România nu are nimic de aşteptat dela un război. 
Dimpotrivă, ea doreşte cu tărie menţinerea păcei, 
care e condiţiunea indispensabilă a reconstituirei şi 
propăşirei sale. 

Nu există țară în lume, care să fie mai adânc le- 
gată de ideia păcei, 

Alianţele ce le-am încheiat, tind toate la menţi- 
nerea păcei. 

Tot acelaş scop urmărim în politica noastră ac- 
tuală de înţelegere cu Statele ce ne-au fost adver- 
sare în timpul războiului. 

lată ce aveam să vă spun despre problemele la 
ordinea zilei, şi rămân, ca de obiceiu, la dispoziţia 
Domniilor voastre, pentru orice alte lămuriri ce 
le-aţi putea dori.



14 lanuarie 1929 

Discurs rostit în Adunarea 
Deputaților. Răspuns la întreba- 
rea D-lui Deputat E. Crăciun, 
cu privire la tralativele dintre 
Polonia şi Rusia pentra apli- 
carea anticipată a paclului Ke- 
llogg. 

Domnule Preşedinte, 

Domnilor Deputaţi, . 

Am datoria de a răspunde la întrebarea pusă 
de d-l deputat de Tulcea, E. Crăciun. 

Aşi putea să răspund pur şi simplu că Româ- 
niei nu i s'a făcut nici o propunere, că ea e numai 
ținută în curent de Polonia, aliata noastră, de 
tratativele ce se duc între Polonia şi Rusia. 

Voci depe băncile majorității: Trăiască Polo- 
nia. 

D-l G. G. Mironescu, ministru de externe: A- 
ceste tratative nu sunt terminate şi de aceea nu 
este posibil! a afirmă ceva definitiv asupra lor. 
Mă tem însă că acest scurt răspuns ar părea in- 
suficient. Mai mult, mă tem că el ar putea fi con- 
siderat ca o încercare de a evită să informez Par- 
lamentul şi Ţara asupra acestei chestiuni de mare 
importanţă.
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De aceea socotesc că este nevoie să dau mai 
ample desluşiri. 

Voiu observă, mai întâiu, că asupra chestiu- 
nilor de politică externă, este de tradiţie să se 
vorbească puţin. Această tradiţiune este foarte 
bună. 

Dar, aceasta nu însemnează că Țara şi Parla- 
mentul nu au dreptul să fie informaţi. 

Dimpotrivă, este neapărat necesar ca informa- 
țiuni autorizate să se dea, pentrucă, în lipsa unor 
asemenea informaţiuni, se răspândesc informa- 
țiuni greşite sau fantezii, cari desorientează opi- 
nia publică şi pot uneori să provoace chiar nea- 
junsuri în relaţiunile dintre State. 

De aceea, este neapărată nevoie ca acei cari 
conduc politica externă să informeze la timp 
țara, în mod franc şi leal, sub rezerva de a nu 
stânjeni acţiunea diplomatică. 

Din cauza aceasta, chiar dela intrarea mea în 
funcţiune, în afară de informaţiunile şi comunica- 
tele ocazionale, am organizat la Ministerul de 
Externe, odată pe săptămână, întrevederi cu re- 
prezentanţii presei române şi ai presei străine... 

D-l Pompiliu loanițescu: Foarte .bine. 
D-l G. G. Mironescu, ministru de externe: In 

aceste întrevederi săptămânale, ministrul şi se- 
cretarul general dau şi primesc informaţiuni cari 
ajută la lămurirea problemelor de actualitate în 
politica externă. 

In lipsa Parlamentului, am făcut, la aceste în- 
trevederi, declaraţiuni asupra chestiunilor de po- 
lilică externă la ordinea zilei. Am ţinut astfel con- 
tactul cu presa și prin presă cu opinia publică.
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Urmărind aceeaş ideie, doresc ca să transior- 
măm comisiunile de afaceri străine ale Parlamen- 
tului în nişte instituţiuni vii, unde să se exami- 
neze cu toată atenţiunea problemele de politică 
externă; iar pe de altă parte, oridecâte ori va îi 
neapărat nevoie, voiu fi gata ca înaintea Parla- 
mentului, în şedinţă, să dau lămuririle de cari 
țara are nevoie. | 

D-l Pompiliu loanitescu: Foarte bine. 
D-l G. G. Mironescu, ministru de externe: Este 

evident că respectând principiul de care am vor- 
vit adineauri, principiul tradiţional de a vorbi 
puţin în chestiile externe, nu ne vom întreţine nici 
aci, nici în comisiuni, de chestiunile acestea, de- 
cât când va fi nevoie şi în limita în care va fi ne- 
voie. 

După aceste explicaţiuni preliminare, să-mi 
permiteţi să trec la însuş obiectul întrebării d-lui 
deputat de Tulcea. 

Este o regulă constantă, pentru ţările legate 
prin tratate de alianță, — şi uneori această re- 
gulă este consfinţită chiar în convențiuni, — ca 
Statele aliate să se ţină în curent cu toate împre- 
jurările şi cu toate faptele cari ar putea aduce o 
modificare în 'situaţiunea lor internațională. 

In virtutea acestei reguli, republica polonă, a- 
liata noastră, ne-a comunicat în ziua de 2 lanua- 
rie curent, că, cu trei zile înainte, i se făcuse din 
partea Uniunii sovietice ruse o propunere în sen- 
sul următor : 

Uniunea sovietelor ruse propune Poloniei de 
a încheiă un protocol special pentru a pune în 
vigoare pactul Kellog, imediat, între Polonia şi 
Rusia, fără a aşteptă ratificarea, care să-l pună
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în vigoare în diversele State contractante şi a- 
derente. 

Primind comunicarea polonă, am examinat 
chestiunea la care ea se referea şi, fiindcă Polo- 
nia ne cerea un răspuns cât mai neîntârziat, am 
comunicat chiar a doua zi Republicii Polone, 
punctul de vedere al guvernului român. 

Cum negociaţiunile între Polonia şi România 
sunt şi au rămas secrete, nu pot să vă comunic 
textul acestui răspuns al nostru. 

Dar pot să vă spun trei lucruri : 
Intâiu, că răspunsul acesta, al nostru, a fost 

bine primit de Polonia. 
AI doilea, că acest răspuns avea de bază o so- 

lidarizare a Poloniei şi a României în această 
chestiune. (Aplauze pe băncile majorității). 

Al treilea, că răspunsul care a fost dat apoi de 
către Polonia Rusiei, este cu totul în vederile gu- 
vernului român. (Aplauze pe băncile majorității). 

Să vedem acum, mai deaproape, în ce consistă 
propunerea rusească. 

După cum se ştie, pactul Kellog — numit aşa 
după d-l secretar de Stat al Statelor-Unite ale 
Americii, care Pa propus, — este un tratat care 
obligă puterile contractante a renunţă la război, 
ca instrument de politică naţională, şi pe altă 
parte, le obligă să tranşeze pe cale pacifică toate 
diferendele ce s'ar ivi între aceste State. 

Pactul a fost încheiat la 27 August 1928. Pu- 
terile contractante cari au participat la semna- 
rea actului au fost în număr de 15, între cari şi 
Polonia. După aceea au mai aderat la pactul a- 
cesta încă 41 de State, între cari România şi 
Rusia.
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Acest pact conţine trei articole. In al treilea şi 
ultimul articol se spune că: pactul va intră în vi- 
goare după ce va îi fost ratificat de Statele con- 
tractante, conform legilor lor naţionale şi se vor 
îi schimbat ratificările la Washington. * 

Până în acest moment, nici Statele-Unite ale 
Americii n'au făcut această ratificare. Se ştie că, 
chestiunea se discută acum înaintea senatului a- 
merican. 

Propunerea sovietică făcută Poloniei consistă 
dar în aceea că, fără a mai aşteptă ratificarea 
tratatului de către puterile semnatare sau ade- 
rente, să se pună în aplicaţiune acest tratat prin- 
tr'un protocol special, care stipulează intrarea 
lui imediat în vigoare, între Polonia şi Rusia, 

Această propunere a fost făcută Poloniei şi 
Lituaniei, cu lămurirea că celorlalte State baltice 
ea nu a fost făcută, pentrucă ele nu au aderat încă 

la pactul Kellog şi cu adausul că, la acest pact, 
pot să adere toate Statele, fie state baltice, fie 
alte state cari sunt împrejurul Rusiei. Trebue să 
adaug că acest din urmă detaliu nu ni se comuni- 
case, în primul moment, de către Polonia. L'am 
aflat numai când s'a publicat nota rusă. 

Polonia dorind să aibă urgent răspunsul nos- 
tru, i l-am dat a doua zi, şi acest răspuns a cores- 
puns vederilor guvernului polon. S'a adeverit 
astfel ceeace, printr'un comunicat, guvernul nos- 
tru a spus la timp, anume: că această chestiune 
a fost o nouă ocaziune de a se confirmă solidari- 
tatea şi armonia care există între Polonia şi Ro- 
mânia. (Aplauze prelungite pe băncile majori- 
tății).
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După cum cunoaşteţi, Polonia a răspuns Rusiei 
că nu are nici o obiecţiune de îăcut, în principiu, 
propunerii sovietice. Dar 'că art. 3 al pactului 
Kellogg impune, cum am arătat adineauri, pute- 
rilor contractante, un fel de solidaritate pentru 
procedura de ratificare a acestui pact şi de aceea 
Polonia, în răspunsul ei, spune că ea trebue să 
se pună întâiu de acord cu celelalte Puteri con- 
tractante, în ceeace priveşte protocolul rus, care 
derogă dela procedura solidară de ratificare pre- 
văzută de art. 3 al tratatului. 

Pe de altă parte, Polonia reaminteşte că tot- 
deauna a fost de părere că problema siguranţei 
în Europa orientală trebue tratată în mod simul- 
tan şi uniform, pentru toate Statele, cari sunt in- 
teresate la această problemă şi, în special pen- 

tru toate Statele cari sunt limitrofe Rusiei, fiind- 
că altiel — zice Polonia — nu se pot obține ga- 
ranţii efective şi serioase pentru pace în Orientul 
Europei. De aceea guvernul polonez spune, în 
nota sa, Că, crede neapărat necesar să se adre- 

seze tuturor acestor State, pentru a cunoaşte 

punctul lor de vedere asupra protocolului rus, 
propus Poloniei. 

Prin urmare, pe deoparte Polonia afirmă ne- 
cesitatea de a se pune de acord cu statele sem- 
natare ale tratatului, iar pe de altă parte ea a- 
firmă nevoia de a se obţine solidarizarea tuturor 
Statelor limitrofe ale .Rusiei, în această chestiu- 

ne. Polonia îşi rezervă deci dreptul de a studii 
mai deaproape chestiunea şi a răspunde definitiv, 
după ce se va constată cari sunt punctele de ve- 
dere ale Statelor semnatare şi limitrofe.



— 11 — 

La această comunicare a guvernului polonez, 
Rusia a răspuns alaltăeri 12 Ianuarie, printr'o 
notă, al cărei text integral nu-l am încă. 

Mi s'a adus adineauri unul din ziarele noastre, 
care publică această notă. 

Nu mă pot prevală de această publicaţie, care 
nu poate avea caracter de autenticitate. 

La Minister nu mi-a sosit încă textul integral 
al acestui răspuns. O explicaţie pentru această 
întârziere poate fi faptul că Uniunea Sovietică 
redactează aceste note diplomatice în limba rusă. 
Ele trebuesc dar traduse şi aceasta aduce o pier- 
dere de timp. 

După informaţiile pe cari le am, Rusia, în a- 
ceastă notă de replică, vorbeşte în mod special 
de România, într'unul sau mai multe pasagii, şi 
zice, între altele, că protocolul este deschis şi Ro- 
mâniei, care l-ar putea semnă, rămânând intacte 
toate punctele de vedere respective ale României 
şi Rusiei în chestiunile litigioase dintre aceste 
două ţări. 

lată care este situaţiunea. 
Din această expunere rezultă două lucruri : 
1. Că România nu are de răspuns la o propu- 

nere, deoarece nu i s'a făcut, ci numai, în calitate 
de aliată a Poloniei şi în urma cererii acesteia, a 
avut să arate aliatei sale punctul de vedere ro- 
mân în această chestiune. 

2. Că protocolul propus Poloniei de către Ru- 
sia, nu constitue un tratat nou, ci numai un mij- 
loc de a pune în vigoare mai curând pactul Kel- 
logg în Orientul Europei. Cu alte cuvinte, dacă 

„pactul Kellogg s'ar- ratifică curând — şi Româ- 
nia, vă declar aci, are intenţiunea de a-l ratifică
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cât de curând (Aplauze pe băncile majorități), 
— protocolul propus de Rusia ar rămâne fără 
obiect. 

Este dar o chestiune de timp sau o chestiune 
de oportunitate, de a vedea dacă este preferabil 
a face să se grăbească ratificarea acestui pact de 
către Statele respective contractante şi aderente; 

ori, este mai bine să se anticipeze asupra ratifi- 
cării, adoptându-se protocolul rus pentru Orien- 
tul Europei. 

Lucrurile fiind astiel, nu este fără interes a 
constată două fapte : 

1. Că mai toate Statele, cari au semnat sau a- 
derat la pactul Kellogg, şi-au făcut oarecari re- 
zerve cu ocazia semnării sau aderării. 

2. Că, rezervele făcute de Uniunea sovietelor 
sunt cele mai numeroase și ating adânc diversele 
clauze ale pactului. Intre altele, Rusia declară că 
interpretează cuvântul „război“ în sens cu mult 

mai larg decât celelalte State, şi anume arată că 
ea consideră echivalente cu războiul orişice ac- 
ţiune militară, de genul intervenţiunii sau blocu- 
Sului, precum şi ocupaţiunea 'armată de teritorii 
străine. Pe de altă parte, refuzul de a reînoi re- 
laţiunile pacifice normale sau ruptura unor ase- 
menea relaţiuni, după părerea Sovietelor, trebu- 
iesc puse în aceeaș categorie cu războiul. 

Prin urmare, o aderare la protocolul rus ar 
putea îi considerată ca o adoptare a acestor in- 
terpretări. De aceea, chestiunea trebue examinată 
şi din acest punct de vedere. 

Oricum ar fi lucrurile, atitudinea României 
este clară.
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România face o politică profund pacifică. Toa- 
te alianțele pe cari le-a încheiat, au de scop men- 
ținerea păcii. Toate aceste alianţe sunt defen- 
sive. (Aplauze pe băncile majorității). 

Pentru a consolidă mai adânc pacea, România 
a declarat de mai multe ori că, pe baza respec- 
tării tratatelor internaţionale existente, ea este 
gata să încheie pacte de neagresiune cu toate 
Statele dimprejur, cu cari nu are alianţe. (Aplau- 
ze pe băncile majorității). 

Guvernul este interpretul întregii naţiuni ro- 
mâne, când declară că, România doreşte a trăi 
în bune relaţiuni cu toate Statele şi nu va face 
niciodată o agresiune. 

România nu aşteaptă nimic dela un război, ea 
aşteaptă totul dela pace. (Aplauze pe băncile ma- 
jorității). 

Naţiunea română ţinteşte a-şi. îndeplini în li- 
nişte înalta ei misiune civilizatoare. 

Pentru aceasta, ea are.nevoie de a se consolidă 
şi a prosperă. 

Condiţiunea esenţială a consolidării Şi a pros- 
perării este pacea. 

De aceea, nici o ţară din lume nu poate îi mai 
devotată, decât România, ideii măreţe a păcii. 
(Aplauze prelungite şi îndelung repetate pe băn- 
cile majorității).



23 Janvier 1929 

Allocution ă la conference 

de Mr. G. Puaux, ministre de 

France. 

Mesdames, Messieurs, 

Mes collegues de P'Union ÎIntellectuelle Rou- 
maine m'ont demande de presider la seance d'au- 
jourd'hui, en ma qualit€ de membre du Comit€ 
de l'Union. 

Jai accepte avec le plus grand plaisir de pre- 
sider cette sâance, dans laquelle M. Puaux, Mi- 
nistre de France, va nous parler des debuts de l'a- 
miti franco-roumaine. 

M. le Ministre Puaux se trouve seulement de- 
puis quelques mois parmi nous. 

Ce court intervalle de temps lui a suifi pour 
gagner ici la plus profonde estime de tous et la 
plus vive sympathie. 

II nous a conquis par son charme personnel, 
uni aux deux qualites fondamentales de sa race: 
la finesse de P'esprit et la loyaut€. 

Ayant une haute comprhension de sa tâche, 

M. le Ministre Puaux ne s'est pas contente d'&tu- 
dier le prâsent de notre peuple. ÎI a fait aussi des 
recherches dans notre pass€. 

Cet interât qu'il porte ă la Roumanie nous
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flatte et, en mâme temps, nous temoigne de la 
sympathie qu'il a pour notre nation, i 

Nous lui sommes vivement reconnaissanţs. et 
nous nous flicitons d'avoir en lui un. grand ani 
de la Roumanie. 

Par son heureuse activit€, M. le Ministre Puauix 
rend les plus 6minents services â sa grande pa- 
trie et, en mâme temps, ă la nâtre. e 

II contribue puissamment ă. renforcer les liens 
qui nous rattachent ă la noble nation francaise, ă 
laquelle le peuple roumain est indissolublement 
uni par l'amiti€ traditionelle, tant de fois mise â 
P'Epreuve, par P'alliance politique et par V'6ternelle 
voix du sang. | 

Ces considerations expliquent pourquoi. Union. 
Intellectuelle Roumaine est particuliărement heu- 
reuse de l'honneur que M. le Ministre Puaux lui a: 
fait, en acceptant de donner cette coni6rence sous 
ses auspices. ! 

Je cede la parole ă M. le Ministre Puaux. 

TRADUCERE 

23 Januarie- 1929 

Alocufiune la Conferir fa Dom- 
nului G. Puaux, Ministrul Franfei. 

Doamnelor şi Domnilor, 

Colegii mei dela Uniunea Intelectuală Română 
mi-au cerut, ca în calitatea mea de membru al Uniu- 
nei, să prezidez şedinţa de astăzi, 
Am primit cu cea mai mare plăcere să prezidez
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aceasță şedinţă, în care domnul Puaux, ministrul. 
Franţei, ne va vorbi despre începuturile amiciţiei 
franco-române. 

Domnul: ministru Puaux se găseşte numai de câ- 
teva luni printre noi. 

Acest scurt interval de timp i-a fost suficienț pen- 
tru ca să câştige aici cea mai proiundă stimă a tu- 
turor şi cea mai vie simpatie. 
Domnia sa ne-a cucerit prin farmecul său perso- 

na], unit cu cele două calităţi fundamentale ale ra- 
sei sale: fineţea spiritului şi lealitatea. 
Având o înaltă înțelegere a sarcinei sale, doninul 

ministru Puaux nu Sa mulţumit să studieze prezen- 
tul, poporului nostru. Domnia sa a făcut şi cerce- 
tări aşupra. trecutului nostru. 

“Acest interes pe care îi poartă României ne mă- 
guleşte şi ne arată în acelaş timp simpatia pe care 
o- are pentru națiunea noastră. 

Îi purtăm o vie recunoştinţă şi ne felicităm de a 
avea! în el un mare prieten al României. 

Prin activitatea sa atât de fericită, domnul mi- 
aistru Puaux aduce cele mai însemnate servicii ma- 
rei sale patiii şi în acelaş timp şi patriei nvastre. 

EI -contribue puternic la strângerea: relaţiunilor 
cari ne leagă de nobila naţiune franceză, de care 
poporul român este indisolubil unit printr'o amiciţie 
tradiţională, aşa de des pusă la încercare, prin a- 
lianţa politică şi prin eterna voce a sângelui. 

Aceste considerațiuni explică dece Uniunea Inte- 
lectuală Română este deosebit de fericită de onoa- 
fea- pe care domnul ministru Puaux i-a făcut-o pri- 
mind să ţină această conferinţă sub auspiciile ei. 

:- Dau cuvântul domnului ministru Puaux.



30 Ianuarie: 1929 

Discurs rostit în Adunarea De- 
pulafilor în discuția generală 
asupra legei pentru ratificarea 
pactului Kellogg. 

Domnule Preşedinte, 

Domnilor Deputati, 

Pentru a subliniă importanţa ratificării, pe care 
v'o solicităm, voiu derogă dela regulile obişnuite 
şi voiu arătă eu, mai întâiu, în câteva cuvinte, i în- 
semnătatea votului pe care vi-l cerem. 

Pactul Kellogg este afirmarea unui :progres 
fundamental în relaţiile dintre popoare. EI re- 
prezintă un punct culminant în evoluţia societă: 
ților omeneşti. 

Dealungul veacurilor, din timpurile cela mai 
vechi şi până astăzi, războiul a fost mijlocul de- 
cisiv de a rezolvi contlictele dintre triburi şi, mai 
în urmă, dintre State. 

El a fost considerat totdeauna, şi poate a si 
fost odată, o necesitate. 

Insă, în măsura în care civilizaţia s'a' accen- 
tuat, războaiele au devenit tot mai rare. “Totiişi, 
juriştii internaţionali şi filozofii nu s'au ridicât niei' 
odată împotriva principiului războiului, ci: âu
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considerat totdeauna războiul ca un mijloc legi- 
tim de a tranşă diferendele dintre State. 

Ultimul război, care a luat proporţii catastro- 
îale, a zguduit multe din noțiunile tradiţionale. 

EI a aruncat o mare îndoială şi asupra legiti- 
mităţii războiului. 

După război, precum ştiţi, în scopul de a în- 
cercă să facă războaiele cât mai rare, sau poate 
imposibile, s'a înființat „Societatea Naţiunilor“, 
instituţie de o grandioasă concepţie morală. 
„Dar pactul „Societăţii Naţiunilor“, deşi este o 
încercare de a împiedecă războiul, de a-l face im- 
posibil, nu contestă legitimitatea acestui suprem 
mijloc de tranşare a diferendelor internaţionale. 

Pactul Kellogg adaogă un lucru nou. El repre- 
zintă acest nou şi măreț progres umanitar, faţă 
de.pactul „Ligii Naţiunilor“, că declară nelegitim 
războiul. EI repudiază războiul ca instrument de 
politică naţională. 

Prin acest pact, Statele civilizate îşi iau în mod 
solemn angajamentul de a renunţă la război, ca 
instrument de politică naţională, prin urmare de- 
clară că războiul nu mai este legitim şi se obligă 
a tranşă toate diferendele dintre dânsele prin 
mijloace paşnice. Această obligaţiune devine efi- 
cace, după ratificarea pactului de către toate pu- 
ferile semnatare. 

Acest pact este datorit nobilei emulaţiuni din- 
tre Franţa şi Statele-Unite ale Americei. 
„Opera generoasă, pe care au făurit-o astfel a- 

ceste. două naţiuni, merită omagiile tuturor po- 
poarelor şi este menită a aduce roade fecunde, 
nebănuite încă, în desvoltarea relaţiunilor dintre 
popoare. (Aplauze prelungite).
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- Iniţiativa acestui pact a fost luată de către d- 

Aristide Briand, ministrul Republicei Franceze, 

(Aplauze prelungite, strigăte de: „Să trăiască!“) 

care, la'6 Aprilie 1927, adresându-se poporului 
american, în ziua în care se împlinea a zecea a- 
niversare a intrării în război a Statelor-Unite, a 
declarat că Franţa este gata să încheie cu Sta- 
tele-Unite un pact de amiciţie perpetuă, prin care 
să pună în afară din lege războiul între cele două 
naţiuni, i 

Această frumoasă iniţiativă a d-lui Briand a 
fost bine primită în Statele-Unite. Faţă de buna 
primire ce i s'a făcut, d-l Briand a venit, mai târ- 
ziu, la 20 lunie 1927, să precizeze propunerea 
sa, formulând un ante-proect de pact, în trei ar- 
ticole,. care este origina pactului actual. 

Statele-Unite au acceptat principiul pus de d-l 
Briand, dar i-au lărgit în mod considerabil ori- 
zontul. In adevăr, Statele-Unite, prin nota d-lui 
secretar de Stat, Kellogg, din 28 Decemvrie 1927, 
a cerut ca asemenea pact să fie încheiat, nu nu-. 
mai între cele două ţări despre cari eră vorba : 
Franţa şi Statele-Unite, ci între toate principalele 
State ale lumii. Astfel s'a născut pactul actual. 

Dacă, dar, iniţiativa originală a acestui pact 
pleacă dela Franţa, forma ei actuală, formă care 
i-a dat caracterul de universalitate şi a transfor- 
mat acest pact într'un element grandios de pro- 
gres al umanităţii, — aparţine d-lui Kellogg, se- 
cretarul de Stat al Statelor-Unite ale Americei. 
(Aplauze prelungite). 

S'a zis că acest proect este lipsit de sancţiune. 
Este adevărat că el nu cuprinde sancţiuni ma- 

teriale.



— 120 — 

Dar rămân sancţiunile morale. S'a văzut, cu 
prilejul războiului mondial, din urmă, cum con- 
sideraţiuni pur morale produc cele mai eficace 
rezultate. Vă aduceţi aminte că intervenţia deci- 
sivă în războiul mondial a Statelor-Unite ale A- 
mericei, a îost provocată numai de consideraţiuni 
de înaltă morală. (Aplauze prelungite). 

De aceea, valoarea practică a pactului rămâne 
enormă şi fără sancțiuni materiale. 

Pe de altă parte s'a explicat în nota d-lui Kel- 
logg din 23 lunie 1928, — notă interpretativă pe 
care am alăturat-o la proectul de lege, fiindcă ea 
iace parte integrantă în realitate din pact, — s'a 
explicat că acest pact se împacă cu pactul „So- 
cietăţii Naţiunilor“ şi cu convenţiunea dela Lo- 
carno şi că nu atinge dreptul de legitimă apă- 
rare, nici nu contrazice tratatele de neutralitate. 

România, dornică de pace şi hotărită a duce o 
politică profund pacifică, — pentru motivele pe 
cari le-am expus încă odată în faţa d-voastră zi- 
lele trecute şi le-am rezumat din nou în expune- 
rea de motive, — a aderat cu cea mai vie satis- 
facțiune, dela 4 Septembrie 1928, la pactul aces- 
ta propus de către secretarul de Stat al Statelor- 
Unite, Kellogg, şi datorit colaborării dintre Fran- 
ţa şi America. (Aplauze prelungite pe băncile ma- 
jorității). 

Eră datoria şi interesul României să-şi dea a- 
deziunea la acest nou instrument de garanţie al 
păcii, pe care ţara noastră o urmăreşte cu ho- 
tărire. 

Vă cerem astăzi ratificarea acestei adesiuni. 
Ratificând această adeziune și prin aceasta
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ratificând însuş pactul, în ceeace priveşte Ţara 
Românească, Parlamentul îşi va îndeplini o da- 
torie către patrie, ocrotind sub o formă nouă 
interesele supreme ale naţiunii române. (Aplauze 
vii, prelungite pe băncile majorității).



10 Fevrier 1929 

Allocution d'ouverture ă las- 

semblee de la Sociât& de Le- 

gislafion comparte. lin pieux 

hommage ă la memoire du do- 

yen Duguit. 

Messieurs les Ministres, 

Mesdames, 

Messieurs, 

Je dois ă ma charge actuelle l'honneur d'âtre 
appel€ â prâsider lP'Assembl€ generale de la So- 
Ci6t6 de l6gislation comparee, section roumaine. 

Mais, si je dois cet honneur â ma îonction, je 
tiens ă constater que je ne suis pas €tranger ă la 
Socict€ de legislation compare roumaine. 

Jen fais partie depuis sa cration. Je suis 
mâme, des le dâbut, membre du Comite de la So- 
Cite. 

Je rappele ces faits, parce que je prâfăre que 
vous voyez dans votre president occasionnel d'au- 
jourd'hui votre collegue de toujours. 

Les formalites prevues par la loi pour l'assem- 
bl6e generale ont €t€ accomplies et nous sommes 
en nombre suifisant pour tenir l'assemblce. Je 
declare donc la sâance ouverte. 

Avant d'entrer dans P'ordre du jour, permet- 
tez-moi de vous convier d'adresser un pieux hom- 
mage ă la memoire du doyen Lon Duguit.
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Comme vous le savez, il y a trois ans, il a don- 
n€ â Bucarest une conicrence sous les auspices 
de notre Socicte. 

Ses conceptions hardies ont 6t€ âprement dis- 
cutces, mais elles marqueront une tape dans le 
developpement de la science du droit. 

Par sa mort, la science juridique franqaise a 
perdu un de ses plus glorieux reprâsentants. 

II âtait aussi un grand ami de la Roumanie. 
„Notre pays et notre Socicte lui garderont tou- 
jours un pieux souvenir. 

Je donne la parole ă Monsieur le Ministre de 
la Justice. | 

TRADUCERE 

10 Februarie 1929 

Alocujiune de deschidere a 
adunării Socielăjei de Legislaţi- 
une comparată. Un pios omagiu 
memoriei Decanului Duguit. 

Domnilor Miniştri, 

Doamnelor, 

Domnilor, 

In virtutea funcţiunei mele actuale, am onoarea 
de a prezidă Adunarea generală a Societăței de le- 
gislaţiune comparată, secțiunea română. 

Dar dacă datorez această onoare funcțiunei mele, 
ţin să constat că nu sunt un străin pentru Societatea 
de legislaţiune comparată română.
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Fac parte din ea încă dela înființarea ei. Sunt 
chiar, dela început, membru al Comitetului Socie- 
tăţei. - 

Amintesc aceste fapte, pentru că prefer să vedeţi 
în preşedintele ocazional: de astăzi, pe colegul 
D-voastră de totdeauna. 

Formalităţile prevăzute de lege pentru adunarea 
generală au fost îndeplinite şi suntem în număr su- 
ficient pentru a ţine. şedinţă. Declar deci şedinţa 
deschisă. 

Inainte de a intră în ordinea de zi, permiteți-mi a 
vă rugă să adresăm un pios omagiu memoriei de- 
canului Leon Duguit. 
După cum ştiţi, ci trei ani în urmă, el a tinut o 

conferință la Bucureşti, sub auspiciile Societăţei' 
noastre, 

Concepţiunile sale îndrăzneţe au fost aprig discu- 
tate, dar ele vor însemnă o etapă în desvoltarea şti- 
inței dreptului, 

Prin moartea sa, ştiinţa juridică franceză a pier- 
dut pe unul din reprezentanţii săi cei mai glorioşi. 

EI a fost un mare prieten al României. 
Țara noastră şi Societatea noastră îi vor păstră 

totdeauna o pioasă amintire. 
Dau cuvântul Domnului Ministru de Justiţie.



10 Fevrier 1929 

Allocution. de cl6ture de las- 
semblâe de la Sociel6 du Legis- 
lation comparee. 

Messieurs les Ministres, 

Mesdames, 

- Messieurs, 

Le rapport de notre collegue, Monsieur Cohen, 
nous a montr€ combien îcconde a ât€ Vactivit6 
de notre Sociât€. 

Cette activit€ fait honneur ă nos Eminents ju- 
ristes et ă la science juridique roumaine. 

II est certain que le but de notre Socicte est 
essentiellement scientiiique. Nous faisons ici oeu- 
vre de science. Mais cette oeuvre dâpasse le ca- 
dre purement scientifique. 

Elle est destine aussi ă cimenter les liens d'a- 
miti traditionnelle qui unissent la Roumanie â 
la France et contribue €galement ă resserer les 
relations intellectuelles entre la Roumanie et les 
autres pays amis, participant aux travaux de no- 
tre Societe: la Belgique, P'Espagne, Pltalie, la 
Jougoslavie, la Pologne et la Teh&coslovaquie. 

Bien plus. Notre Sociâte€ ă un horizon encore 
plus large, parce qw'elle poursuit Punification du 
droit des peuples civilis€s.
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Un commencement, comme vous le savez, est 
en train de se r€aliser, pour le droit des obliga- 
tions. 

La Sociâte de l&gislation compare accomplit 
de telle sorte une tâche d'une grande portâe in- 
ternationale et contribue ainsi ă Paction 6clairce 
et humanitaire de la diplomatie des nations civi- 
lis€s, en faveur de la paix universelle, 

Je îais tous mes voeux pour le succes de cette 
vaste et noble entreprise. - . 

J'exprime ă Monsieur le Ministre de France 
nos viis remerciements pour la communication 
extremement interessante qu'il nous a faite et 
pour ses paroles bienveillantes. 

Je remercie aussi Monsieur la Ministre de la 
Republique Tch&coslovaquie, qui vient de temoig- 
ner de Lintârât qu'il porte ă notre Socicte et je 
remercie €galement Monsieur le Ministre d'Es- 
pagne et les representants de la Belgique et de 
Vltalie, d'avoir honor€ de leur presence cette As- 
semblce generale. 

Je suis heureux, d'un autre cât€, de constater 
que les membres de la Socit€ ont participe en un 
si grand nombre â cette Assemblâe gencrale. 
„Je les en remercie et je lăve la s€ance,
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TRADUCERE 

10 Februarie 1929 

Alocujiune de închidere a Adu- 
nărei Societăfei de Legislaţiune 
comparată, 

Domnilor Miniştri, 

Doamnelor, 

Domnilor, 

Raportul colegului nostru, domnul “Cohen, ne-a 
arătat cât de rodnică a fost activitatea Societăţei 
noastre. 

| 
Această activitate face onoare eminenţilor noştri 

jurişti, precum şi ştiinţei juridice române. 
Este cert că scopul Societăței noastre este prin 

esenţă ştiinţific. Facem aici operă de ştiinţă. Dar 
această operă depăşeşte cadrul pur ştiințiiic. 

Ea este menită să Cimenteze legăturile de amici- 
ţie tradiţională care unesc România şi Franţa şi con- 
tribue deasemenea să strângă relaţiunile intelectuale 
dintre România şi celelalte ţări amice, care iau parte 
la lucrările Societăţei noastre: Belgia, Italia, Jugo- 
slavia, Polonia şi Cehoslovacia. 

Ceva mai mult, Societatea noastră are un orizont 
şi mai larg, fiindcă ea urmăreşte unificarea dreptu- 
lui popoarelor civilizate. 

Un început este — după cum ştiţi — pe cale de 
a se realiză, pentru dreptul obligaţiunilor. 

Societatea de legislaţiune comparată îndeplineşte 
astiel o sarcină de mare importanţă internaţională 
şi contribue prin aceasta la acţiunea luminată și 
umanitară a diplomaţiei naţiunilor civilizate, în îa- 
voarea păcei universale. 

Fac toate urările pentru succesul acestei vaste şi 
nobile întreprinderi. 

Exprim domnului Ministru al Franţei viile noa-
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stre mulțumiri pentru comunicarea atât de intere- 
santă pe care ne-a făcut-o, precum şi pentru cuvin- 
tele sale binevoitoare. 
Mulţumesc deasemenea domnului Ministru al Re- 

publicei Cehoslovace, care a dovedit interesul ce 
poartă Societăţei noastre. Mai mulțumesc domnului 
Ministru al Spaniei şi reprezentanților Belgiei şi al 
Italiei, că au onorat cu prezenţa lor această Adu- 
nare generală. 

Pe de altă parte, sunt fericit de a constată că 
membrii Societăţei au luat parte în aşa mare număr, 
la această Adunare generală. 

Le adresez mulţumirile mele şi ridic şedinţa.



14 Februarie 1929 

Discurs rostit în Adunarea De- 
putafilor. 

Iscălirea protocolului ruso-po- 
lon-român pentru punerea în vi- 
goare anticipată a paciului Ke: 
ilogg. 

Domnule Preşedinte, 

Domnilor Deputaţi, 

Mă cred dator să comunic Parlamentului sem- 
narea protocolului propus de Rusia pentru pu- 
nerea în aplicare imediată a pactului Kellogg în- 
tre Estonia, Letonia, Polonia, România şi Ru- 
sia. (Aplauze pe băncile majorității). 

Această semnare a avut loc Sâmbătă, la 9 Fe- 
vruarie. Dar, din cauza grelelor comunicaţii tele- 
grafice, am primit cu întârziere înştiinţarea ofi- 
cială cuvenită. De aceea, de abia astăzi pot co- 
munică faptul Parlamentului. 

Am expus înaintea Camerei, în şedinţa dela 
14 Ianuarie şi am rezumat apoi la Senat, în şe- 

dința dela 1 Februarie, negocierile începute între 
Polonia şi Rusia la 30 Decemvrie trecut, pentru 
semnarea acestui protocol, negocieri la care a 
participat România, cu începere dela 2 Ianuarie. 

Polonia ne-a anunţat, în ziua de 2 Ianuarie, 
propunerea rusă şi ne-a cerut avizul nostru. Am 
răspuns imediat, fixând atitudinea noastră.
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Pentru fixarea acestei atitudini am avut în ve- 
dere următoarele consideraţiuni : 

1. Politica profund pacifică a României. A- 
ceastă politică ne dictă să sprijinim orice iniţia- 
tivă care ar tinde la o mai deplină garantare a 
păcii. 

2. Alianţa noastră cu Polonia. Această fericită 
alianță impunea solidarizarea ambelor ţări, în 
acţiunea diplomatică începută. 

3. Legăturile noastre de prietenie sau de alian- 
ță cu ţările Micii Antante, cu Anglia, cu Franţa, 
cu Italia şi cu Statele-Unite, cari semnaseră toate 
pactul Kellogg. Aceste legături ne obligau să nu 
ne îndepărtăm dela modul cum aceste State au 
înţeles rostul şi aplicarea pactului Kellogg. 

4. Grija de a asigură o eficacitate cât mai de- 
plină protocolului propus. Această grijă ne în- 
demnă să căutăm ca protocolul să fie semnat de 
toate Statele limitrofe Rusiei, dela Marea Baltică 
până la Marea Neagră. 

5. Rezervele pe cari Rusia le făcuse, când a 
aderat la pactul Kellogg şi situaţiunea neprecisă 
dintre România şi Rusia. Acele rezerve şi această 
situaţiune ne impuneau a obţine, înainte de a 
semnă, lămuririri satisfăcătoare, în ceeace pri- 
veşte rezervele şi clarificarea situaţiunii dintre 
România şi Rusia. 

La lumina acestor idei, linia noastră de con- 
duită a fost dela început limpede stabilită. 

Ea se poate rezumă astiel : 
1. Nici o obiecţiune de principiu la propunerea 

Rusiei, care atunci, dealtminteri, nu ne eră încă 
făcută şi nouă.
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2. Semnarea sau aderarea la acest protocol nu 
se putea face decât simultan şi în aceleaşi con- 
diţiuni ca şi Polonia. | 

3. Inţelesul şi rostul dat Pactului Kellogg de 
către iniţiatorii lui trebuiau să fie respectate. . 

4. Protocolul trebuia să se extindă la toate ţă- 
rile limitrafe Rusiei, spre Occident. 

5. In fine, rezervele Rusiei la Pactul Kellog, 
trebuiau lămurite în mod satistăcător şi situaţia 
dintre România şi Rusia trebuia clarificată. 

Am avut fericirea de a constată că, dela în- 
ceput, aliata noastră Polonia, a fost de acord cu 
noi asupra tuturor acestor puncte. (Aplauze pre- 
lungite şi îndelung repetate). 

Aceasta a dovedit odată mai mult, identitatea 
de concepţie a ambelor State în politica externă 
şi profundele rădăcini ale alianţei noastre. (A- 
plauze prelungite şi indelung repetate). 

Negocierile conduse pe aceste baze, au ajuns, 
la 4 Fevruarie, la un acord complect cu Rusia, 
care a propus ca Protocolul să fie semnat la Mos- 
cova, în ziua de 7 Februarie. 

Fiindcă s'a pretins de unele ziare că, în afară 
de chestiunea de care vorbesc, s'au mai negociat 
şi alte chestiuni, adaug aci că această afirmaţie 
este neîntemeiată. Nu s'a negociat alt nimic, de- 
cât punerea în aplicare a Pactului Kellogg. 

Acordul încheiat satisface şi, înfăptueşte toate 
consideraţiunile şi cerințele pe cari le-am enumă- 
rat adineaori. Numai una din aceste cerinţi nu a 
putut fi realizată în întregime, anume dintre Sta- 
tele limitrofe Rusiei, cari au semnat Pactul Kel- 
logg, lipseşte Finlanda, a cărei adeziune nu s'a 
putut încă obține. |
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:: Rezultatele imediate ale acestui acord sunt 
lesne de întrevăzut. 

Până acum unii — foarte puţini, desigur — 
pretindeau că Polonia şi România se înarmează 
şi stau la pândă ca să atace Rusia. Alţii — aceş- 
tia mai numeroşi — pretindeau că Rusia se pre- 
găteşte ca să atace Polonia şi România. De aci 
Q stare de nesiguranţă şi veşnică Srijă pentru 
aceste regiuni ale Europei. 

Această nesiguranţă avea consecinţe defavora- 
bile, politice şi economice. 
- Consecințe politice, prin aceea că perspectiva 

acestei conflagraţiuni a putut întreţine temeri sau 
tendinţe greşite, nu numai în această regiune, ci. 
şi în alte regiuni, fiindcă inceridiul, Odată început, 
se putea întinde. De aceea, multe energii, cari 
sar fi putut Întrebuinţă în mod util pentru cauza 
sublimă a păcii, se distrăgeau în alte direcţiuni. 
“ Consecințe economice, prin faptul că aceste 
regiuni, cari au nevoie de capitaluri mari spre a 
prosperă, sufereau din cauza acestei situaţiuni 
nesigure. 

“ Acum, prin Protocolul semnat, popoarele din 
această parte a lumii se leagă în mod solemn, a 
nu întrebuinţă niciodată, unul faţă de altul, ca- 
lea armelor, repudiază războiul Şi se obligă a so- 
Iuţionă diferendele ce ar există între ele, prin mij- 
loace pacifice. 
-“ Liniştea, care garantează munca spornică Şi 

progresul, este astfel asigurată şi aci, şi prin con- 
secinţă, şi în alte părţi ale lumii. (Aplauze pre- 
lungite pe băncile majorității). 
“In al doilea rând, prin acest Protocol s'a sta- 

bilit o legătură între Statele acestei regiuni, o so-
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lidarizare a Statelor dela Baltică la Marea Nea: 
gră şi dela această solidarizare se poate aşteptă 
mult în viitor, 

In al treilea loc, alianţa dintre Polonia şi Ro- 
mânia S'a întărit şi a dovedit că poate dă roade 
mari. (Aplauze prelungite pe băncile majorităţii). 

Aceste rezultate imediate sunt de o enormă 
valoare, dar ele încă se vor desvoltă în mod: ne- 
bănuit în viitor. (Aplauze prelungite pe toate 
băncile). | | ai 

Presa noastră şi presa străină au discutat, mai 
ales două chestiuni, cu privire la acest Protocol, 
anume: chestiunea rezervelor făcute de Rusia la 
Pactul Keliogg şi chestia clarifcării situaţiei: din: 
tre România şi Rusia. De aceea cred că este: ne- 
cesar să insist puţin asupra acestor două ches: 
îiuni, asupra cărora, desigur, şi Parlamentul do- 
reşte să aibă lămuriri mai precise. , 

Am comunicat „deja Camerei, la 14 Ianuarie, 
că rezervele pe cari le făcuse. Rusia pentru a 
aderă la Pactul Kellogg, erau nu numai impor- 
tante, dar erau de aşa natură, încât puteau face 
ca acest Pact să fie inoperant între Rusia şi Ro: 
mânia. 

In adevăr, între altele, Rusia declarase « că ea 
interpretează cuvântul „război altfel decât. .ce- 
lelalte: State şi arătă că ea consideră. ca. război 
ocupaţia armată a unor teritorii străine, şi că tre- 
buesc puse în aceeaş categorie cu războiul -ru- 
perea relaţiunilor diplomatice dintre două State 
sau refuzul de a reluă. relaţiunile normale ci-un 
Stat. - ; 

” Trebuia, dar, să ştim, dacă iscălirea Protoco.
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lului rus este considerată de Rusia ca o adop- 
tare a acestei interpretări propuse de ea. 

După negocieri, Rusia a declarat, la 31 lanua- 
rie, că semnarea Protocolului rus nu asumă vreo 
obligaţiune nouă, ci numai obligaţiunile din Pac- 
tul Kellogg, aşa cum a fost ratificat de Statele- 
Unite. 

Din aceste explicaţiuni, rezultă indirect că Ru- 
sia nu-şi menţine rezervele sale, sau, în orice 
caz, că semnarea Protocolului nu implică adop- 
tarea acestor rezerve, 

Pentru a lămuri însă mai complect lucrul a- 
cesta şi, pe de altă parte, pentru a limpezi situa- 
țiunea dintre România şi Rusia, noi am propus 
să se adauge în preambulul Protocolului rus o 
preciziune, anume: acolo unde se arată scopul ce 
urmăresc Statele prin semnarea acestui Protocol, 
am propus să se adaoge că protocolul este me- 
nit să garanteze pacea existentă între România, 
Polonia, Rusia, Letonia şi Estonia. 

După negocieri, s'a admis, de comun acord, 
formula următoare: „Pentru a contribui la men- 
ţinerea păcii existente între Statele semnatare“. 
Prin această precisiune, situaţiunea dintre Ro- 
mânia şi Rusia e clarificată. Ambele State de- 
clară că se găsesc actualmente în stare de pace 
şi că voiesc să contribue la menţinerea acestei 
păci, actualmente existentă. (Aplauze prelungite 
pe băncile majorității). 

Situaţia fiind astfel limpezită, nu mai eră nici 
un obstacol la semnarea Protocolului. - 

Se ridică însă o chestie de procedură. Neexis- 
tând relaţiuni diplomatice între România şi Ru- 
sia, cum trebuia să-şi dea România semnătura ei?
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Am crezut că este în interesul suprem al păcii, 
ca să dăm o nouă dovadă de politica noastră, 
profund pacifică şi să facem, în faţa lumii în- 
tregi, proba deplinei noastre bunăvoinţe. De a- 
ceea am decis să trimitem un plenipotenţiar de 
al nostru la Moscova, ca să depună acolo, pe 
Protocol, semnătura României. 

Am însărcinat cu aceasta, precum ştiţi, pe mi- 
nistrul nostru la Varşovia, d-l Carol Davila, care 
a fost primit la Moscova cu cea mai deplină cur- 
toazie. 

Ştiu că sunt unii sceptici, cari se îndoiesc de 
valoarea practică a acestui mare act internaţio- 
nal, încheiat la Moscova. Dar, pentru a ne îndoi 
de aceasta, trebue să punem la îndoială sinceri- 
tatea Statelor cari l-au semnat. 

Eu refuz să pun la îndoială această sinceritate. 
(Aplauze pe băncile majorității). 

Dacă lipseşte încrederea, totul este inutil. Ni- 
mic serios nu se poate face. Nu se poate, însă, ad- 
mite ca angajamentele solemne, luate în îaţa pro- 
priilor lor popoare şi în faţa lumii întregi, să fie 
desconsiderate, 

De aceea, am convingerea că prin semnarea 
Protocolului dela Moscova, un mare eveniment 
mondial s'a săvârşit (Aplauze pe. băncile majori- 

tății), un eveniment de mare însemnătate pentru 

istoria omenirii şi pentru pacea lumii. 

Acest Protocol, înlăturând starea de nesigu- 
ranţă în răsăritul Europei, va aduce binefacerile 
unei păci îndelungate, sperăm Chiar perpetuă, 
popoarelor din această regiune, setoase de linişte 
şi de propăşire.
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Iar, pe de altă parte, indirect, el va contribui 
la garantarea păcii mondiale. 

Acest mare câştig pentru pacea lumii este, în 
bună parte, rodul alianţei polono-române şi a 
strânsei solidarităţi între Polonia şi România. 
(Aplauze pe băncile majorității). 

Obţinând solidarizarea tuturor ţărilor dela 
Marea Baltică până la Marea Neagră, am dat 
Pactului - Kellogg o eficacitate locală specială, 
care, sperăm, se va desvoltă, spre a deveni un 
adevărat Locarno al orientului Europei. 

- România trebue să fie adânc satisfăcută de a 
îi contribuit, prin politica ei eminamente paci- 
fiică, alături de aliata noastră Polonia, la inau- 
gurarea erei noui de pace şi de propăşire pentru 
toate naţiile din răsăritul Furopei, garantând prin 
această pace şi pe aceea a lumii întregi. (Aplauze 
prelungite 'pe băncile majorității).



25 Fevrier 1929 

Discours prononce â Varsovie 

au diner donne en Phonneur de 

Monsieur le Ministre G. G. Mi- 

ronesco par Monsieur Zaleski, 

Minisfre des Affaires Etrar- 

g6res de Pologne (en r&ponse cu 

discours de Monsieur le Minis- 

tre Zaleshki). 

Monsieur le Ministre, 

„Je remercie vivement Votre Excellence, ainsi 
que le Gouvernement de la Republique Polonaise, 
pour Paccueil extremement aimable que j'ai trou- 
ve aupres d'eux et je suis profondement recon- 
naissant â Votre Excellence pour les paroles plei- 
nes d'amiti€ et de bienveillance qu Elle vient de 
nv'adresser. 

„- Cette manifestation de sympathie pour le re- 
presentant de la Roumanie aura dans mon pays 
le plus chaleureux €cho. 

Me rendant â la courtoise invitation du Gou- 
vernement Polonais, je suis venu affirmer ici, dans 
la Capitale de la Pologne, Amie et Allice, la gran- 
de valeur quw'attache la Roumanie ă Pamiti€, ă 
Palliance et ă la solidarite€ de nos deux Nations. 

Je tiens aussi â dire la haute estima que por- 
tent le Gouvăârnement Roumain et moi-mâme ă 
Votre Excellence, 

Nous somimes heureux de voir en Elle un grand 
ami de la Roumanie, un ferme partisan de la paix,
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ainsi que l'€minent homme d'Etat qui sait con- 
cilier les interâts de son propre pays avec les in- 
terâts genâraux du monde civilis€. 

En etiet, les temps de la politique €goiste sont” 
passâs. 

L'interdependance des peuples s'accentue con- 
tinuellement et toute nation 6clairâe doit savoir 
harmoniser ses propres interâts avec ceux des 
autres nations du monde. 

Guidâe par ces idâes, la politique de la Rouma- 
nie, aussi bien que celle de la Pologne, tend ă la 
satisfaction de leurs interâts nationaux dans le 
cadre des interâts suprâmes de la civilisation. 

Dans V'application de ces principes, la Pologne 
et la Roumanie se sont trouvâes €troitement u- 
nies. | 

Tout dernicrement encore, elles ont participe 
solidairement ă la mise en vigueur anticipce du 
Pacte Kellogg par le protocole de Moscou, — ceu- 
vre ă laquelle ont si puissamment contribu€ la 
perspicacit€ et la fermete de la diplomatie polo- 
naise, dont la loyaute ă P'Egard de la Roumanie 
s'est manifestee encore une fois ă cette occasion. 

L'alliance de la Pologne et de la Roumanie, 
inspir6e par les mâmes principes, est une heureuse 
union de nos deux peuples pour dâfendre leurs 
interets communs, qui se confondent — en der- 
nicre analyse — avec le maintien de la paix sur 
la base des traites existants. 

Le respect de ces traites est la seule garantie 
s€rieuse de la paix, si cherement conquise au prix 
des sacrifices €normes, impos6s par la plus ter- 
rible des guerres. 

Aucun homme d'Etat, digne de ce nom et con-
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scient de la responsabilit€ qu'il a envers son peu- 
ple, ne saurait y toucher, en risquant de crâer un 
âtat de choses, dont les consequences seraient in- 
calculables et îunestes assur&ment aussi pour son 
propre pays. 

L'avenir du monde cilivis€ doit âtre recherche 
dans la paix et dans le sincere rapprochement 
des peuples. 

Pour cette oeuvre grandiose et î&conde, la Po- 
logne et la Roumanie travailleront toujours en- 
semble. 

Le mâme attachement profond ă ide de la 
paix, la communaute des buts politiques, P'identit€ 
d'intârâts et laffinite de civilisation sont autant de 
raisons qui commandent Punion de nos deux pays, 
et la Roumanie fera tout ce qui dspend d'elle pour 
resserrer toujours davantage ses liens d'amiti€ et 
d'alliance avec la Pologne. 

Je l&ve mon verre en l'honneur de Monsieur le 
President de la Republique Polonaise et je forme 
les plus chaleureux voux pour la prospârit€ de la 
Pologne et pour le bonheur de Votre Excellence.
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TRADUCERE 

25 Februarie 1929 

Discurs pronania! la Varşovia 
la masa-dată în onoarea D-lui 
Ministru G. G. Mironescu de 
către D-l Zaleski, Ministrul 
de afaceri străine al Poloniei 
(răspunzând la discursul D-lui 
Ministru Zaleski.). 

Domnule Ministru, 

Mulţumesc viu Excelenței Voastre şi guvernului 
Republicei Polone pentru primirea atât de amabilă 
ce. am avut din partea lor şi sunt adânc recunoscă- 
tor Excelenței Voastre pentru cuvintele pline de 
prietenie şi de bunăvoință pe cari ea mi le-a adresat. 

Această manifestare de simpatie pentru Repre- 
zentantul României, va avea în Ţara mea cel mai 
călduros răsunet. 
Primind curtenitoarea invitaţie a guvernului Po- 

lon, am venit să afirm aici, în Capitala Poloniei, 
Amică şi Aliată, marea valoare ce atribue România 
prieteniei, alianţei. şi solidarităţei celor două naţiuni 
ale noastre. 

Ţin asemenea să arăt înalta stimă ce o poartă 
guvernul Român şi eu însumi Excelenței Voastre. 
Suntem fericiţi a vedea în Excelența Voastră un 

mare prieten al României, un neclintit partizan al 
Păcei şi eminentul om de Stat care ştie să conci- 
lieze interesele 'Țărei sale cu interesele generale ale 
lumei civilizate. 

In adevăr, vremurile politicei egoiste au trecut. 
Interdependența popoarelor se întăreşte neconte- 

nit şi fiece naţiune luminată trebue să știe a armo- 
niză interesele sale proprii cu acele ale celorlalte 
naţiuni ale lumei. 

Călăuzită de aceste idei, politica României, ca şi 
aceea a Poloniei, tinde spre satisfacerea intereselor
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lor naţionale în cadrul intereselor supreme ale civi- 
lizaţiei. 

In aplicarea acestor principii, Polonia şi România 
Sau găsit strâns unite, 

In timpul din urmă, ele au participat solidar Ja 
punerea în aplicare anticipată a Pactului Kellogg, 
prin Protocolul dela Moscova, — operă, la care au 
contribuit atât de puternic perspicacitatea şi fermi- 
tațea diplomaţiei polone, a cărei lealitate față de 
România s'a manifestat odată mai mult cu această 
ocazie. 

Alianţa Poloniei şi a României, însuflețiță de a- 
celeaşi principii, este o îericită unire a amândoror 
popoarelor noastre, pentru a apără interesele lor co- 
mune, cari se confundă — în ultimă analiză — cu 
menţinerea păcei pe baza tratatelor existente. | 

Respectul acestor tratate este singura garanţie se- 
rioasă a Păcei atât de scump cucerită, cu preţul uria- 
şelor sacrificii impuse de cel mai crâncen război, 

Niciun om de Stat, demn de acest nume şi con- 
ştient de răspunderea ce o are îaţă de poporul lui, 
War putea să le atingă, cu riscul de a provocă o stare 
de lucruri, ale cărei consecinţe ar îi incalculabile şi 
îuneste, desigur, chiar pentru Țara lui proprie. 

Viitorul lumei civilizate trebue căutat în Pace şi 
în sincera apropiere a popoarelor. 

Pentru această operă măreaţă şi fecundă, Polonia 
şi România vor lucră pururea împreună. 

Aceeaş iubire adâncă a ideiei de pace, comunita- 
tea scopurilor politice, identitatea intereselor şi afi- 
nitatea civilizaţiei, sunt atâtea motive care porun- 
cesc unirea ambelor noastre Ţări şi România va 
face tot ce depinde de dânsa, pentru a strânge tot- 
deauna mai mult legăturile sale de prietenie şi de 
alianţă cu Polonia. 

Ridic paharul meu în onoarea Domnului Preşe- 
dinte al Republicei Polone şi fac urările mele cele 
mai călduroase pentru prosperitatea Poloniei şi pen- 
tru fericirea Excelenței Voastre.



26 Fevrier 1929 

Deelaralions failes ă Varsâvie 

aux reprâsenianis de la presse 
polonaise. 

Mesdarmes, Messieurs, 

Enchante de saluer en vous la presse polonaise, 
je tiens â lui adresser ici mes vifs remerciements 
pour les articles pleins de bienveillance qwelle a 

_publies ă P'occasion de ma visite en Pologne. 
Venu â Varsovie sur Paimable invitation du 

Gouvernement Polonais, j'ai 6t6 profondement 
iouch& de Paccueil extremement aimable que j'ai 
trouv€ auprăs des Hommes d'Etat de la Pologne 
et des representants de toutes les classes de la 

Nation Polonaise. 
Cet accueil chaleureux, qui s'adresse ă mon 

pays, constitue un nouveau tâmoignage de la sin- 
cere amiti€ qui lie les deux Nations et la Rouma- 
nie sera trăs sensible ă cette nouvelle preuve d'a- 
miti€. 

Ma visite est une visite de courtoisie. Mais il 

est 6vident que j'ai profit€ de cette occassion pour 

examiner avec Monsieur le Ministre des Afiaires 

Ftrangăres les problămes de politique internatio- 

nale ă Pordre du jour, ainsi que certaines ques-



— 143 — 

tions spâciales intressant la Pologne et la Rou- 
manie. 

Un communiqu€ officiel sera publi€ ă ce sujet. 

Je m'en rapporte donc ă ce communiqu€. Je peux 
dire seulement que nous avons constate une fois 
de plus accord parfait qui existe entre les deux 
pays au sujet des probl&mes internationaux ă l'or- 
dre du jour et que des mesures ont 6t6 decidees 
pour accâlârer la solution des questions specia- 

les regardant la Pologne et la Roumanie. 
Je suis convaincu que les liens puissants d'al- 

liance et d'amiti€ qui existent entre la Pologne et 
la Roumanie s'accentueront toujours davantage 
pour le bien des deux nations et la Roumanie est 
dâcidee ă faire tout le possible dans ce but. 

Nous examinerons sous peu les moyens de rap- 
prochement €conomique entre les deux pays et 
jesp&re qwun pas s6rieux sera fait dans cette di- 
rection. 

Monsieur le Marechai Pilsudski a Pintention 
de revenir en Roumanie pour passer ses courtes 
vacances en automne et Monsieur le Ministre Za- 
leski m'a promis de visiter notre pays dans le 
courant du mois de Mai de cette annse. Ces vi- 
sites sont de nature ă resserer encore les liens 
amicaux qui unissent nos deux peuples. 

Interprâte de la Nation Roumaine, amie sin- 
cere de la Nation Polonaise, je peux assurer nos 
chers amis polonais que notre alliance et amiti€ 
pacifique sont consideres par le peuple roumain 
comme une condition indispensable pour la pros- 
p&rit6 des deux nations, qui ne peuvent se dâve- 
lopper que dans la paix et cette paix est garantie 
par Punion îraternelle de nos deux pays.
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Leur collaboration est puissament îacilitee par 
la communaute de civilisation, par le mâme idal. 
pacitique et par des grands intsrâts communs. 

Je constate avec satisfaction que la presse po- 
lonaise et.la presse roumaine se rendent tr&s bien 
compte de P'importance considerable de alliance 
polono-roumaine et travaillent de concert pour 
renfoncer cette alliance. 

Elles auront ainsi bien mârit€ de leurs patries. 

TRADUCERE | 

26 Februarie 1929 

Declaraţiuni făcute la Varşo- 
via reprezentanților presei Polo- 
neze, 

Doamnelor, 

Domnilor, 

Incântat de a salută în D-voastră presa poloneză, 

țin să-i adresez aici viile mele mulţumiri pentru ar- 

ticolele pline de bunăvoință pe care le-a publicat cu 
ocazia vizitei mele în Polonia. 

Venit la Varşovia în urma amabilei invitațiuni a 

Guvernului polonez, am fost adânc mişcat de pri- 
„mirea extrem de amabilă pe care am găsit-o la oa- 
menii de Stat ai Poloniei şi la reprezentanţii tuturor 

claselor Naţiunei Poloneze. 
Această primire călduroasă, care se adresează ţă- 

rei mele, constitue o nouă dovadă a amiciţiei sincere 
care uneşte cele două naţiuni şi România va îi foarte 
simţitoare Ia această nouă probă de amiciţie.
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Vizita mea este o vizită de politeță. Dar este evi- 
dent că am profitat de această ocaziune pentru a 
examină împreună cu domnul Ministru al Afaceri- 
lor Străine problemele de politică internațională la 
ordinea zilei, precum şi unele chestiuni speciale inte- 
resând Polonia şi România. 

In această privinţă se va da un comunicat oficial. 
Mă refer deci la acest comunicat. Pot să vă spun 
numai că am constatat, odată mai mult, acordul per- 
iect care există între cele două ţări cu privire la pre- 
blemele internaţionale la ordinea zilei şi că s'au ho- 
tărit măsuri pentru a acceiară soluționarea chestiu- 
nilor speciale privitoare la Polonia şi România. 

Sunt convins că legăturile puternice de alianţă şi 
amiciţie care există între Polonia şi România se vor 
accentuă din ce în ce mai mult pentru binele celor 
două naţiuni. România este hotărită să facă tot ce îi 
este posibil, în acesi scop. 

Vom examină în curând mijloacele de apropiere 
economică între cele două ţări şi sper că se va îace 
un pas serios în această direcţiune. 

Domnul Mareşal Pilsudski are intențiunea de a 
reveni în komânia, pentru a-şi petrece acolo scurta 
sa vacanţă de toamnă; iar domnul Ministru Zaleski 
mi-a promis Că va vizită țara noastră în cursul lunei 

Mai din anul acesta. Aceste vizite sunt de natură a 
strânge cât mai mult legăturile amicale cari unesc 
popoarele noastre, 

Interpret al Naţiunei Române, amică sinceră a Na- 
ţiunei Poloneze, pot asigură pe scumpii noştri amici 
polonezi, că alianţa şi amiciţia noastră paciiică sunt 
considerate de poporul român ca o condiţiune indis- .: 
pensabilă pentru propăşirea amândoror naţiunilor 
noastre, care nu se pot desvoltă decât în pace şi 
această pace este garantată prin unirea îrăţească a 
țărilor noastre. : 

Colaborarea lor este foarte mult înlesnită prin Co- 
munitatea de civilizaţie, prin acelaş ideal pacific şi 
prin marile interese comune. 

10
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Constat cu mulțumire că presa poloneză şi presa 
română îşi dau foarte bine seama de importanta con- 
siderabilă a alianţei polono-română şi lucrează mână 
în mână, pentru a întări această alianţă. 

Patriile lor le vor îi recunoscătoare.



29 Mars 1929 

Declarations faites ă Paris 

aux representanis de la Presse 

parisienne et aux correspon- 

dants de la presse Etrangeres 

â Paris, râunis â la Legation 

de Roumanie. 

Mesdames, 

Messieurs, 

Je suis tr&s heureux de saluer en vous les 6mi- 
nents representants de la presse francaise et de 
la presse €trangăre. 

C'est sourtout pour rendre un hommage ă la 
presse que je vous ai pri€ de me faire le plaisir de 
nous rencontrer aujourd'hui, ici. 

Mon voyage ma pas de câractăre officiel. 
Ayant &t6 souffrant ces derniers temps, je suis 

venu ă Paris pour consulter les maîtres de la sci- 
ence medicale et pour tâcher ensuite de trouver 
une localite tranquille oii je puisse me reposer 
quelques jours. 

Mais jaurais manqu6 au devoir 6l&mentaire 
de politesse, si je mavais pas 6t€ saluer ie chef du 
gouvernement et le ministre des Afiaires Etran- 
gâres. 

Le mâme scrupule m'a sugger€ la r6union d'au- 

jourd'hui. 
Il na semble quiil y aurait eu de ma part un 

manque d'Egards envers la presse frangaise et la 
presse 6trangtre represente ă Paris, si je n'a-
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vais pas cherche ă faire votre connaissance et ă 
prendre contact avec vous. | 

Ce contact &tait d'autant plus indiqu€ que j'ai 
ă remplir un devoir agrâable envers vous. Je 
dois en effet vous exprimer les remerciements les 
plus vifs du gouvernement roumain, au nom du 
pays entier, pour la bienveillance avec laquelle 
vous avez toujours trait€ les problămes interes- 
sant la Roumanie et pour Pinterât que vous avez 
toujours temoign6 ă mon pays. 

Les dirigeants actuels de la politique roumaine 
attendent beaucoup de la presse, Evidemment de 
la presse roumaine d'abord, mais aussi de la pres- 
se ctrangăre. 

Nous sommes convaincus de la grande destine 
de la presse dans le monde. 

Chacun peut, certes, constater que depuis quel- 
que temps la presse a pris un grand ascendant. 
Mais nous croyons que ce n'est lă que le commen- 
cement d'une €volution, qui donnera ă la presse 

un r6le pr&ponderant dans les affaires politiques. 
En effet, les gouvernements democratiques ne 

peuvent exercer le pouvoir qu'en accord avec l'o- 
pinion publique. Or, c'est la presse qui forge cette 
opinion publique, c'est elle qui la modele. 

Par consequent, les directives de la politique 
partent de plus en plus de ces courants d'opinions 
formes par la presse. En dernier lieu, c'est donc 
la presse qui va imposer de plus en plus les di- 
rectives de la politique d'un pays. 

Convaincu de ce r6le important de la presse, le 
gouvernement de M. Maniu a îait tout pour lui 
faciliter la tâche. 

Aussit6t entr€ en fonctions, le nouveau gou-
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vernement a supprime la censure ainsi que l'6tat 
de sicge et a rendu libres les communications t6- 
legraphiques et tel&phoniques avec l&tranger. 

Nous avons fait plus. Le chef du Gouvernement 
Gtant en mâme temps le chef du parti national- 
paysan, s'est îait designer par la presse un nom-. 
bre de reprâsentants qu'il a inscrit sur les listes 
de candidats de son parti ă la Chambre des d€- 
putes, sans leur demander de s'engager ă soute- 
nir la politique du parti ou du gouvernement. 

C'est ainsi qw'un bon nombre de journalistes 
ont pânâtr6 dans ia Chambre des Deputes, tout 
en gardant leur complete independance. 
“Nous avons fait cela, d'abord comme un hom- 

inage pour la presse. 
Nous l'avons îait ensuite, pour permettre ă la 

presse d'exercer un contr6le plus râel sur les af- 
faires publiques, ce qui est, je crois, dans lin- 
târât du bon fonctionnement de LEtat. Enfin, 
nous avons eu en vue de faciliter ă la presse une 
collaboration plus efficace ă Padministration du 
pays. 

Au ministere des affaires €trangăres, aussitât 
que je suis entr€ en fonctions, j'ai organis6€ des 

rEunions hebdomadaires de la presse. Chaque se- 

maine nous nous rcunissons et, dans ces r6unions, 
le ministre, aid€ par le secretaire general et les 
directeurs, fait des declarations sur les probl&mes 
d'actualite et donne des informations. 

Guide par des vues aussi larges, le gouverne- 
ment de M. Maniu est en train d'imprimer une vie 
nouvelle dans tous les domaines des affaires po- 
litiques. 

De loin, vous avez certainement appris certai-
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nes choses. Je vais, rapidement, vous esquisser 
un tableau general de Pactivit€ du gouvernement 
de M. Maniu dans les quatre mois, depuis qu'il 
est au pouvoir. 

D'abord, quelques mots sur la politique ext€- 
rieure : 

La politique extârieure de la Roumanie n'est 
pas la politique d'un parti. C'est la politique du 
pays entier. On a dit, avec raison, que c'est la 
politique de Pinstinct national. 

Mais bien que tous les partis aient les mâmes 
vues en politique exterieure, notre parti croit pou- 
voir employer des mâthodes plus appropries 
pour arriver au but que nous tous poursuivons. 

Le fondement de cette politique est le maintien 
de la paix, sur la base des traits existants. 

Dans ce but, la Roumanie a conclu des traites 
d'alliance ainsi que des traites d'amiti€ et tous ces 
traites d'alliance ou d'amiti€, je n'ai pas besoin de 
P'ajouter, sont des traitâs dâfensifs. 

Dans le mâme but, la Roumanie poursuit ac- 
tuellement une politique d'entente avec tous les 
pays, je pourrais dire une politique de dâtente. 

Voici, sommairement, les ralisations effectues 
depuis quatre mois dans la politique &trangăre : 

Nous avons d'abord ratifi€ le pacte Kellogg, au- 

quel le gouvernement precedent avait donn€ son 
adhâsion. 

Nous avons, ensuite, commence et poursuivi 
des negociations avec la Hongrie pour essayer 
de trancher la question des optants, qui a tant 
preoccupe la diplomatie europenne et nous es- 
pârons aboutir sous peu ă un resultat satisfaisant. 

Nous avons, en troisieme lieu, sign le pacte
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russe. Par ce pacte, nous avons clarifi€ la situa- 
tion respective de la Roumanie et de la Russie et 
nous croyons avoir €tabli un tat de paix reel et 
inaugur6 une €re nouvelle de tranquillit€ dans 
lEst de I/'Europe. 

Cette clarification de la situation dans POrient 
curopen n'est pas favorable seulement aux pays 
directement intâress€s; mais elle est tout aussi u- 
tile ă garantir la paix du monde entier. 

En quatri&me lieu, nous avons ratifi€ le pacte 
d'arbitrage avec la Grece, pacte qui avait 6t6 con- 
clu il y a un an par M. Titulesco. 

Nous avons, d'autre part, adhâr€ aux pactes. 
de non-agression et d'arbitrage-types proposâs 
par la Sociâte des Nations. 

Par cette adhesion, nous avons declare solen- 
nellement que nous sommes prâts â conclure des 
traites de non-agression et d'arbitrage avec tous 
les pays du monde, membres, ou non, de la So- 
ciât6 des Nations. 

Nous avons, ensuite, conclu un traite de conci- 
liation et d'arbitrage avec les Ftats-Unis d'Am6- 
rique. 

Nous avons aussi conclu laccord avec P'An- 
gleterre, la France et PlItalie, au sujet du regime 
du Danube, question qui traînait depuis de nom- 
breuses ann6es. 

Nous avons commence €galement des negocia- 
tions pour resserrer, du point d; vue 6conomique, 
les liens qui unissent les pays de la Petite-Entente, 
c'est dire que nous avons mis les jalons de la 

Petite-Entente €conomique. 
Nous avons amslior€ les relations avec la Bul- 

garie et nous sommes en pourparlers avec ce pays
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pour trancher les dificrends aui nous sâparent 
encore. 

Voilă les principales realisations -faites depuis 
quatre mois dans le domaine de la politique ex- 
terieure. 

De cette simple &nonciation vous avez pu voir 
que nous poursuivons avec fermete une politique 
de paix. 

Je peux ajouter au tableau, que je viens d'es- 
quisser, la manifestation pacifique faite, il y a un 
mois, ă Varsovie, oă la Pologne et la Roumanie 
ont declare d'une maniăre solennelle, qu'elles sont 
indissolublement unies pour garantir le maintien 
de la paix sur la base des traites existants. 

Toutes les actions que nous avons entreprises, 
dans le domaine de la politique ext&rieure, mont 
eu que ce double but: mairitenir la paix et provo- 
quer une detente lă oi il y a encore des litiges 
pendants. 

II est donc vrai — et Pactivit€ ici resumee le 
confirme — ce que javais dit ă une autre occa- 
sion: qu'il my a pas de pays au monde qui soit 
plus profondâment attache ă Pide de la paix que 
la Roumanie. 

Jessayerai maintenant de r€sumer d'une ma- 
nii&re succinte ce que nous avons realis€ en quatre 
mois dans le cadre de la politique interieure. 

Nous sommes venus au pouvoir au mois de 
Novembre. Nous avons dâ d'abord îaire les 6lec- 
tions. Ces €lections ont 6t€ libres, ă tel point que 
les minoritâs les plus combatives ont declare, de 
leur propre initiative, au Parlement, qw'elies ont 
joui de la plus complăâte liberte. 

Apres les €lections, nos avons tranche la Ques-



— 153 — 

tion de l'emprunt, que vous connaissez, puisque 
P'opsration a 6t€ îaite ici. Nous avons râalis€ l'em- 
prunt et la stabilisation du leu, grâce au concours 
extrEmement bienveillant du gouvernement fran- 
Gais, auquel nous sommes tr&s reconnaissants, et 
grâce ă l'appui des principales banques d'&mission 
du monde. 

Nous avons dâ nous occuper ensuite du bud- 
get, qui a 6t€ vote â temps, c'est-ă-dire avant le 
premier janvier. Les Chambres s'âtant r6unies 
seulement le 22 decembre, ceci a donc ât€ un tour 
de îorce. 

Pour tous ceux qui connaissent un peu le m€- 
canisme financier, c'est un budget €quilibre. 

Apre&s avoir accompli ces choses urgentes, nous 
avons entrepris la r€alisation d'un vaste pro- 
gramme de râformes, qui sont destinâes ă chan- 
ger la face du pays. 

La question la plus importante chez nous est, 
sans conteste, la question agraire. 

La râforme agraire a ât€ îaite il y a quelque 
temps; mais elle n'est pas complăâte. Elle doit âtre 
acheve par la cr6ation des institutions de credit 
et d'autres organisations n€cessaires pour assu- 
rer le dâveloppement de la petite propriât€. L'a- 
ch&vement de la reforme agraire est en train d'â- 
tre realis€ et alors la capacite de production du 
pays sera multiplice. 

Nous avons rtorganis€ les coopâratives. 
Nous avons fait voter dernicrement une nou- 

velle loi des mines. La principale disposition qui 
vous intâresse, dans la loi des mines, est celle qui 

met Sur pied d'6galite les capitaux Etrangers et 
les capitaux roumains.
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Toute notre l&gislation sera modifice ă ce su- 
jet, parce que nous croyons que tout capital €- 
tranger, qui vient mettre en valeur les richesses 
du pays, acquiert le droit au mâme traitement que 
le capital national. D'ailleurs, tout capital &tran- 
ger, qui valorifie la richesse d'un pays, devient 
par cela mâme un capital national. 

Nous prâparuns maintenant la r&forme admi- 
nistrative. 

Comme vous le voyez, il s'agit des râformes de 
vaste envergure, dans tous les domaines. 

Il faut un grand laps de temps pour r6aliser 
tout cela. Nous espârons que ce temps nous P'au- 
TOnS. : 

Bien que je sois d'Orient, je ne prâtends pas 
ctre prophete. Mais il est, je crois, dans la logique 
des choses que le gouvernement actuel finisse la 
lEgislature actuelle, donc quatre annces. 

Dans ces quatre ans on peut faire beaucoup 
de choses. Et, comme ce gouvernement a le bon- 
heur d'âtre conduit par un grand chef et, d'un au- 
tre cât€, il a le prestige d'une popularite sans e- 
xemple, il n'est pas exager€ d'esperer que nous 
aurons une seconde l6gislature pour continuer 
notre oeuvre. 

Je crois que ce ne sont pas des questions qui 
interessent seulement notre pays. Elles interessent 
aussi tous les pays amis, et mâme tout le monde. 
En eifet, il m'est pas indificrent, surtout pour les 
pays amis, d'avoir â I'Est de I'Europe une Rou- 
manie qui languisse ou, au contraire, la voir 
devenir un €lement de progrăs de tout premier 
ordre dans le concert des nations civilisees,
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Vespere qwelle jouira d'une stabilit€ politique 
qui puisse lui permettre de se consolider et de 
conqulrir la place qu'elle msrite dans le monde. 

Je vous renouvelle les remerciements du gou- 
vernement roumain pour tout ce que vous avez 

îait jusqwă maintenant pour la Roumanie et je 
compte sur votre concours pour aider la Rouma- 
nie dans son ascension vers l'acvumplissement de 
sa mission civilisatrice. 

TRADUCERE 
29 Martie 1929 

Declaraţiile făcute la Paris 
reprezentanților Presei parisiene 
şi corespondenților presei stre- 
ine din Paris, întruniji la Lega- 
(iunea României, 

Doamnelor, 

Domnilor, 

Sunţ foarte fericit a salută în D-voastră, pe emi- 
nenţii reprezentanţi ai presei îrauceze şi ai presei 

străine. 
Pentru a aduce un omagiu presei, vam rugat a-mi 

face plăcerea să ne întâlnim astăzi aici. | 
Călătoria inea nu are caracter oficial. Fiindcă am 

fost suferind în timpurile din urmă, am venit la Pa- 
ris ca să consult somităţile ştiinţei medicale şi apoi 
să caut o localitate liniştită, unde im'aşi putea odihni 
câteva zile. 

Dar, aşi fi călcat o datorie elementară de politeţă, 
dacă nu m'aşi îi dus să salut pe şeiul guvernului şi 
pe Ministrul Afacerilor Străine. 

Acelaş scrupul mi-a suggerat întrunirea de astăzi. 
Mi s'a părut că ar fi fost o lipsă de consideraţie 

îaţă de presa îranceză şi de presa străină reprezen-
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tată la Paris, dacă n'aşi fi căutat a face cunoştinţa D-voastră şi a lua contact cu D-voastră, 
Acest contact eră cu atât mai mult indicat, cu cât am de îndeplinit o datorie plăcută față de Dv. Tre- bue, într'adevăr, să vă exprim mulțumirile cele mai vii ale guvernului Român, în numele țărei întregi, pentru bunăvoința cu care aţi tratat totdeauna pro- blemele privitoare la România şi pentru interesul ce aţi dovedit totdeauna față de ţara mea. 
Conducătorii actuali ai politicei române aşteaptă mult dela presă, evident dela presa română mai în- tâiu, dar şi dela presa străină. Noi suntem convinşi de marele destin al presei în lume. 
Oricine poate, desigur, constată că, de câtăva Vreme, presa a luat un mare ascendent. Dar noi “credem că aceasta este numai începutul unei evo- luţiuni, care va da presei un rol preponderant în afa- cerile politice, 

Intr'adevăr, guvernele. democratice nu pot exer- cită puterea decât în acord Cu opinia publică. Ori, 
presa este aceea care conduce opinia publică, ea o 
modelează. In consecinţă, directivele politicei por- nesc din ce în ce mai mult din aceste curente de opinii formate de presă. In ultim resort, presa deci 
va impune din ce în ce mai mult directivele politicei 
unei ţări. 

Convins de această importantă menire a presei, guvernul d-lui Maniu a făcut totul ca să-i înlesnea- scă sarcina, 
Indată ce a intrat în funcțiune, noul guvern a su- primat cenzura şi starea de asediu şi a lăsat libere comunicațiile telegrafice şi telefonice cu străinătatea. Am făcut mai mult, Şeful guvernului, fiind în a- 

celaş timp şeful partidului național-ţărănesc, a cerut presei să-i desemneze un număr de reprezentanți, pe care i-a înscris pe listele de candidaţi ai parti- dului său la Camera deputaţilor. fără să le ceară 
a se angajă să susţină politica partidului sau a gu- 
vernului, 

Astiel, un important număr de ziarişti au pătruns
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în Camera deputaţilor, păstrând însă deplina lor in- 
dependenţă. 
Am făcut aceasta, mai întâiu ca un omagiu pentru 

presă. 
Am făcut-o apoi, pentru a permite presei să exer- 

cite un coniroi mai real asupra treburilor publice, 
ceeace este, cred, în interesul bunei funcţionări a 
Statului. 

In sfârşit, am avut în vedere de a înlesni presei o 
colaborare mai efectivă la administraţia ărei. 

La Ministerul Afacerilor Străine am organizat, 
îndată ce am intrat în funcţiune, întruniri săptămâ- 
nale ale Presei. In fiecare săptămână ne întrunim şi, 
în aceste întruniri, Ministrul, ajutat de Secretarul 
general şi de directori, face declaraţii asupra proble- 
melor de actualitate şi dă informaţii. 

Călăuzit de vederi atât de largi, guvernul d-lui 
Maniu este pe cale de a imprimă o viaţă nouă în toate 
domeniile treburilor publice. 

De departe, ati aflat desigur unele lucruri. Voiu 
schiţă repede, în câteva cuvinte, un tablou general 
de activitatea guvernului d-lui Maniu, în cele patru 
luni de când este la putere. 

Mai întâiu, câteva cuvinte despre politica externă. 

Politica externă a României nu este politica unui 
partid. Este politica ţărei întregi. S'a spus, cu drept 
cuvânt, că este politica instinctului naţional. 

Dar deşi partidele toate au aceleaşi vederi în po- 
litica externă, partidul nostru crede că poate între- 
buinţă metode noui potrivite pentru atingerea sco- 
pului ce îi urmărim cu toţii. 

Scopul acestei politici este menţinerea păcei pe 
baza tratatelor existente. In acest scop, România a 
încheiat tratate de alianţă şi tratate de amiciţie, şi 
toate aceste tratate de alianță sau de amiciţie, nu 
mai este nevoie să adaog, sunt tratate defensive. 
In acelaş scop, România urmăreşte actualmente o 
politică de înţelegere cu toate ţările, aşi putea zice, 
o politică de destindere.
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lată, în mod sumar, realizările efectuate de patru 
luni în politica externă : 

Mai întâiu am ratificat Pactul Kellogg, la care a- 
derase guvernul precedent. 
Am început apoi şi am urmaţ negocieri cu Un- 

gâria, pentru a încercă de a tranşă chestiunea 0p- 
tanţilor, care a preocupat atât de mult diplomaţia 
Europeană, şi sperăm a obţine în curând un rezultat 
satisfăcător. 

In al treilea rând, am iscălit pactul rusesc, Prin 
acest pact am clarificat situaţia respectivă a Româ- 
niei şi a Rusiei, şi credem a îi stabilit o stare de pace 
reală și a îi inaugurat o eră nouă de linişte în răsă- 
ritul Europei. 

Această clarificare a situaţiei în Orientul euro- 
peân este favorabilă nu numai ţărilor direct intere- 
sate, dar ea este tot atât de folositoare pentru a ga- 
rantă pacea lumei întregi. 

In al patrulea rând, am ratificat pactul de arbitraj 
cu Grecia, pact care fusese incheiat acum un an de 
d-l Titulescu. 
Am aderat apoi la pactele de neagresiune și de 

arbitraj-tip propuse de Societatea Naţiunilor. 
Prin această adeziune, am declarat solemn că sun- 

tem gata a încheiă tratate de ne-agresiune şi de ar- 
bitraj cu toate ţările din lume, membre, sau nu, ale 
Societăţei Naţiunilor. 
Am încheiat apoi un iratat de conciliaţiune și de 

arbitraj cu Statele-Unite ale Americei, 
Am încheiat asemenea acordul cu Anglia, Franţa 

şi Italia privitor la regimul Dunărei, chestiune care 
se tărăgănea de mulţi ani. 
Am început asemenea negocieri pentru a strânge, 

din punct de vedere economic, legăturile ce unesc 
tările din Mica Inţelegere, adică am pus jaloanele 
Micei Inţelegeri economice 
Am îmbunătăţit relaţiile cu Bulgaria şi suntem în 

tratative cu această ţară, pentru a tranşă diferen- 
dele ce încă ne despart, 

lată, în câteva cuvinte, principalele realizări fă- 
cute de patru luni în domeniul politicei externe.
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Din această simplă enunţare, aţi putut vedea că 
urmărim neclintit o politică de pace. 

Pot adăogă la tabloul. pe care !-am schiţat, mani- 
festarea paciiică făcuţă, cu o lună în urmă, la Var- 
şovia, unde Polonia şi womânia au declarat, în mod 
solemn, că ele sunt indisolubil unite pentru a garantă 
menţinerea păcei pe baza tratatelor existente. 

Toate acţiunile ce am întreprins în domediul poli- 
ticei externe, nu au avut decâț această dublă ţintă: 
a menţine pacea şi a provocă o destindere, acolo 
unde mai existau litigii pendente. 

Este deci adevărat — şi activitatea aici rezumată 
confirmă — ce am spus cu altă ocazie: nu este 
țară în lume mai adânc legată de ideia păcei, ca 
România. 

Voiu încercă acuma să rezum în mod succint ceea 
ce am realizat timp de patru luni, în cadrul politicei 
interne. 

Am venit la putere în luna Noembrie. A trebuit 
întâi să facem alegerile. Aceste alegeri au îost atât 
de libere, încât minoritățile cele mai combative au 
declarat, din propria lor iniţiativă, în Parlament, că 
Sau bucurat de cea mai complectă libertate. 
După alegeri, am tranşat chestiunea împrumutu- 

lui, pe care o cunoaşteţi, deoarece operaţia s'a făcut 
aici. Am realizat împrumutul şi stabilizarea leului, 
mulţumită concursului extrem de binevoitor al gu- 
vernului Francez, căruia îi suntem foarte recunos- 
cători şi graţie sprijinului principalelor bănci de 
emisiune din lume. | 

A trebuit să ne ocupăm în urmă de budget, care 
a fost votat la timp, adică înainte de întâi Ianuarie. 
Aceasta a fost cu totul extraordinar, deoarece Ca- 
merele nu au putut începe a lucră decât la 22 De- 
cembrie. 

Pentru toţi cei care cunosc puţin mecanismul fi- 
nanciar, budgetul ce am votat este echilibrat. 
După ce am executat aceste lucruri urgente, am
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întreprins realizarea unui vast program de reforme, 
menite a schimbă faţa ţărei. 

Chestiunea cea mai însemnată la noi, este, fără 
discuţie, chestiunea agrară. 
Reiorma agrară a fost făcută de câtva timp, dar 

ca nu este complectă. Ea trebue să fie desăvârşită 
prin crearea unor instituţii de credit şi a altor orga- 
nizaţiuni necesare pentru a asigură desvoltarea mi- 
cei proprietăţi. | 

Desăvârşirea reiormei agrare este pe cale de rea- 
lizare şi atunci capacitatea de producţiune a 'Ţărei 
va îi înmulțită, 
Am reorganizat cooperativele. 
Am votai de curând o lege nouă a minelor. Prin- 

cipala dispoziţie care vă interesează în legea mine- 
lor, este aceea care pune pe picior de egalitate ca- 
pitalurile străine şi capitalurile române. 
Toată legislaţia noastră va fi modificată în acea- 

stă materie, pentru că noi credem că orice capital 
străin, care vine să pună în valoare bogăţiile ţărei, 
câştigă dreptul la acelaş tratament ca şi capitalul 
naţional. Dealtmintrelea, orice capital străin, care 
valoriiică bogăţia unei ţări, devine chiar prin acea- 
sta un capital naţional. 

Pregătim acum reforma administrativă. 
Cum vedeţi, este vorba de reforme foarte însem- 

nate în toate domeniile. Trebue un timp îndelungat 
pentru această realizare. Sperăm că acest timp îl 
vom avea. 

Cu toate că sunt din Orient, nu mă pretind profet. 
Cred însă că este în logica lucrurilor, ca actualul 
guvern să termine legislatura actuală, adică pa- 
tru ani. | 

In aceşti patru ani se pot face multe lucruri, Şi 
cum acest guvern are fericirea să fie condus de un 
mare şef şi pe de altă parte are prestigiul unei popu- 
larităţi fără pereche, nu este exagerat de a speră că 
vom avea o a doua legislatură, pentru continuarea 
operei noastre. 

Cred că acestea nu sunt chestiuni care interesează 

a
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numai ţara noastră. Ele interesează asemenea ţările 
amice şi Chiar toată lumea. In adevăr, nu este indi- 
ferent, mai ales pentru ţările amice, de a avea în 
răsăritul Europei o Românie care să lâncezească, 
ci, dimpotrivă, să devină un element de progres de 
primul ordin în concertul naţiunilor civilizate. 

Sper că ea se va bucură de o stabilitate politică 
care să-i permită de a se consolidă şi de a cuceri l0- 
cul ce îl merită în lume. 

Vă reînoesc mulțumirile guvernului român pentru 
tot ce aţi făcut până acum pentru România şi 
contez pe concursul Dv. pentru a ajută România în 
ascensiunea ei spre îndeplinirea misiunei sale civi- 
lizatoare. 

ii



21 Mai 1929 

Discours prononce au diner 

de la Petite Entente donn6 en 

Phonneur de Mrs. les Ministres 

Benes et Mironesco â Topchider 

pres Belgrade, enr6ponse au dis- 

cours de Mr. Kumanudi, Ministre 

des Affaires Etrangeres par in- 

ierim de la Jougoslavie. 

Monsieur le Ministre, 

Au nom du Gouvernement roumain et en mon 

nom personnel, je remercie vivement Votre Ex- 

cellence et le Gouvernement Serbe, Croate et 

Slovene pour Paccueil cordial qw'ils ont reserve 

au representant de la Roumanie. 

La nation roumaine, amie et allice de la vail- 

lante nation yougoslave, sera tres sensible ă ce 

nouveau t&moignage de sympathie. 

En adressant d'ici ă Son Excellence M. Ma- 

rinkovitch les meilleurs voeux pour sa sant6, je 

suis tr&s content d'avoir eu P'occasion de colla- 

borer avec Votre Excellence, sincere ami de mon 

pays. 

Je suis trâs heureux, Monsieur le Ministre des 

Affaires Ftrangăres de la Republique Tchecoslo- 
vaque, de saluer ici Votre Excellence. 

Je salue en Elle PEminent homme d'Etat qui,
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depuis bientât 12 ans, dirige brillamment la poli- 
tique exterieure de son pays. 

Jai aussi la satisfaction de saluer en Elle un 
grand ami de la Roumanie, ainsi qwun vieil ami 
et collaborateur personnel. 

Monsieur le President, 

Messieurs les Ministres, 

Mesdames, Messieurs, 

L'heureuse entente de nos trois nations, prâ- 
câdâe et prepare par leur collaboration îrater- 
nelle sur les champs de bataille, est nâe de la 
n6cessit€ imperieuse de sauvegarder Pexistence et 
la prosperite de nos pays. 

Cette existence et cette prosperit6 sont li6es 
au maintien de la paix actuelle. 

Nous nous sommes donc unis pour deiendre 

et garantir cette paix, consacree par les Trait6s 

conclus en 1919. 
L'intangibilit de ces traitâs est le seul moyen 

de maintenir et d'assurer la paix du monde. 

Apres avoir soufiert pendant des si&cles un dur 

calvaire, nos peuples sont parvenus, par des sa- 

crifices indescriptibles et avec I aide de nos alli6s, 

ă: se lib&rer ou ă r&unir dans un seul îaisceau leurs 

branches longtemps opprimâes. 
Le retour ă P'oppression est impossible. 

Nos peuples d&fendront, au prix de leur exis- 

tence, Poeuvre de justice qui s'est accomplie et 

ils ne seront pas les seuls ă la dâiendre. 

En dehors mâme de tout trait€, la plupart des 

nations du monde se sentiront assurement soli- 

daires avec nous, pour la defense du droit.
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Essayer de toucher aux traites existants serait 
risquer de provoquer un nouveau terrible boule- 
versement du monde, dont les consequences se- 
ront certainement funestes aussi ă ceux qui l'au- 
ront provoqu&. 

A cot donc de nos propres intârâts, les int6- 
râts superieurs du monde civilis6 nous comman- 
dent le maintien de la paix par le respect des trai- 
tes qui l'ont €tablie. 

Unis, nous travaillons dans ce but depuis neuf 
ans. -. 

Constarmmment prâoccupâs de servir la cause de 
la paix, nous avons accompli, dans cet intervalle 

de temps, une ceuvre îâconde, que M. le Ministre 

Benes vient de nous esquisser. 
- Nous continuerons ă accomplir notre haute 

mission sans îl€chir, mais 6galement sans nous 

departir du calme que nous donnent la foi dans 

Pimmanence de la justice et la conscience de ser- 

vir, non seulement notre propre cause, mais aussi 

celle de Europe et du monde entier. 
Nous ne menacons personne. Nous tâchons de 

convaincre. | 
Guides par les interâts supr6mes de la civilisa- 

tion, nous marchons câte â câte avec nos alli6s 

et la plupart des nations vers le seul id6al digne 

du genre humain: le bonheur de Phumanit€. 

Il n'y a qwun Chemin pour y arriver: c'est la 

paix. 
-Nous convions toutes les autres nations de s'en- 

gager franchement et fermement dans la mâme 

voie lumineuse, pour le plus grand bien de Phu- 

manit€. 
Fn accomplissant notre mission de cette sorte,
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nous contribuons au rapprochement des peuples, 
surtout des peuples de I'Europe Centrale et r€a- 
lisons ici une cuvre de dâtente. 

Facteur de paix et de detente, notre alliance â 
irois, joue un r6le toujours plus important dans 
la politique internationale. 

Elle n'est pas une simple alliance convention- 
nelle, mais une union intime et amicale de nos 

trois peuples. 
Notre devoir est de la renforcer continuelle- 

ment. 
Nous avons aujourd'hui mâme contribu€ ă la 

renforcer par une nouvelle formule d'union: uu 
trait€ tripartite de conciliation et d'arbitrage. 

Nous creerons bientât un autre lien de solida- 
rit entre nous par la Petite Entente Economique, 
destine ă donner une ampleur nouvelle ă notre 
alliance. 

Nous sommes €galement decidâs ă favoriser 
toutes les initiatives de nature ă rapprocher en- 

core davantage nos trois peuples, dans le domaine 

intellectuel. 
La Roumanie fera tout ce qui depend d'elle pour 

resserrer continuellement et cimenter ă jamais 

Pamiti€ et Palliance qui unissent si heureusement 

nos trois pays. 
Dans ces sentiments, je l&ve mon verre en lhon- 

neur de Sa Majestâ le Roi Alexandre [, ainsi que 

de Sa Majeste la Reine Marie et de Son Excel- 

lence M. le Prâsident Massaryk, et je forme, au 

nom de mon Gouvernement et en mon nom, les 

plus chaleureux voeux pour leur bonheur et pour 

la prospârit€ de leurs vaillantes nations, amies et 

allices de la nation roumaine.
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TRADUCERE 
21 Mai 1929 

Discurs pronunfat la banche- 
tul Micei înțelegeri dat în onoa- 
rea Domnilor Miniştrii Benes şi 
Mironescu la Topşider, lângă 
Belgrad, răspanzând discursului 
D-lui Kumanudiy, Ministrul de 
afaceri sirăine ad-interim, al lu- 
goslaviei. 

Domnule Ministru, 

In numele guvernului Român şi în numele meu 
personal, adresez Excelenței Voastre şi guvernului. 
Sârb, Croat şi Sloven vii mulțumiri pentru primirea 
cordială ce au făcut-o reprezentantului României. 

Națiunea Română, amică şi aliată a vitezei na- 
țiuni Jugoslave, va îi foarte simţitoare pentru acea- 
stă nouă dovadă de simpatie. 

Adresând de aici Excelenței sale d-lui Marinkovici 
cele mai bune urări pentru sănătatea sa, sunt foarte 
mulțumit de a avea ocazia să colaborez cu Exce- 
lența Voastră, sincer amic al Ţărei mele. 

Sunt foarte fericit, Domnule Ministru al Afaceri- 
lor Străine al Republicei Cehoslovace, să salut aici 
pe lExcelenţa Voastră. 

Salut în. Excelenţa Voastră pe eminentul om de 
Stat care conduce de aproape doisprezece ani, în 
mod strălucit, politica externă a Țărei sale. 
Am şi satisfacțiunea de a salută în D-voastră un 

mare prieten al României şi un vechiu amic şi co- 

laborator personal. 

Domnule Preşedinte, 

Domnule Ministru, 

Doamnelor şi Domnilor, 

Fericita înţelegere a celor trei naţiuni ale noastre, 
precedată şi pregătită prin colaborarea frăţească pe
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câmpul de luptă, sa născut din necesitatea impe- 

rioasă de a salvgardă existenţa şi prosperitatea ță- 

rilor noastre. 

Această existenţă şi această prosperitate sunt le- 

gate de menţinerea păcei actuale. 

" Ne-am unit, deci, pentru a apără şi garantă acea- 

stă pace consacrată prin Tratatele încheiate în 

1919. 
Intangibilitatea acestor tratate este singurul mij- 

loc de a menţine şi de a asigură pacea lumei. 

După ce au suferit în curs de veacuri un aspru 

calvar, popoarele noastre au reuşit prin sacrificii de 

nedescris şi cu ajutorul aliaţilor noştri, să se libe- 

reze sau să unească într'un singur mănunchiu, ra- 

murile lor, multă vreme asuprite. 

Reîntoarcerea sub asuprire este imposibilă. 

Popoarele noastre vor apără, cu preţul existenței 

lor, opera de justiţie care sa împlinit, şi nu vor îi 

singurele cari să o apere. 

In afară chiar de orice tratat, cele mai multe na- 

țiuni ale lumei se vor simţi desigur solidare cu noi, 

pentru apărarea dreptului. 
A încercă de a atinge tratatele existente, ar îi a 

riscă de a provocă un nou teribil cataclism mondial, 

ale cărui urmări vor fi desigur funeste şi acelora 

care îl vor îi provocat. 

Alături deci de interesele noastre proprii, intere- 

sele superioare ale lumei civilizate ne poruncesc 

menţinerea păcei, prin respectarea tratatelor cari 

au stabilit-o. 

Uniţi, noi lucrăm în acest scop de nouă ani. 

Mereu preocupaţi de a servi cauza păcei, noi am 

îndeplinit, în acest răstimp, o operă fecundă, pe care 

adineauri ne-a schițat-o domnul «Ministru Beneş. 

Vom continuă îndeplinirea înaltei noastre misiuni 

fără şovăire şi fără a ne îndepărtă dela calmul ce ne 

dă credinţa în imanenţa dreptăţei şi conştiinţa de a 

servi nu numai propria noastră cauză, dar şi aceea 

a Europei şi a lumei întregi. 

Nu amenințăm pe nimeni. Incercăm a convinge.
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Călăuziţi de interesele supreme ale civilizaţiunei, 
mergem alături cu aliaţii noştri şi cu cele mai multe 
naţiuni către singurul ideal demn de genul omenesc: 
iericirea omenirei. Nu este decât un singur drum 
pentru a ajunge acolo: Pacea, 

Invităm pe toate celelalte națiuni a păşi sincer şi 
hotărî pe această cale luminoasă, pentru binele cel 
mai mare al omenirei. 

Indeplinind misiunea noastră în acest îel, noi con- 
tribuim la apropierea popoarelor, mai ales a popoa- 
lor din Europa Centrală, şi realizăm aici o operă 
de destindere. 

Factor de pace şi de destindere, alianţa noastră 
în trei, joacă un rol din ce în ce mai important în 
politica internaţională. 

Ea nu este o simplă alianţă convenţională, ci o 
unire intimă şi amicală a celor trei popoare ale 
noastre. 

Suntem datori a o întări neîncetat. 
Chiar azi am contribuit la întărirea ei printr'o for- 

mă nouă de unire: un tratat tripartit de conciliaţiune 
şi de arbitraj. 
Vom creiă cât de curând o altă legătură de soli- 

daritate între noi, prin Mica Inţelegere Economică, 
menită a da o nouă amploare alianţei noastre. 

Suntem asemenea decişi a favoriză toate initia- 
tivele menite a apropiă încă mai mult cele trei po- 
poare ale noastre în domeniul intelectual, 
România va face tot ce depinde de dânsa, pentru 

a strânge mereu şi a cimentă pentru vecie legătu- 
rile de prietenie şi de alianţă care unesc în mod atât 
de fericit cele trei ţări ale noastre. 

In -aceste sentimente, ridic paharul meu în onoa- 
rea Majestății Sale Regelui Alexandru I], a Majestății 
Sale Regina Maria şi a Excelenței Sale Domnul Pre- 
şedinte Masaryk, şi fac, în numele guvernului meu 
şi în numele meu personal, cele mai călduroase urări 
pentru fericirea şi prosperitatea vitezelor naţiuni a- 

mice şi aliate ale naţiunei române.



25 Mai 1929 

Discours pronone6 ă Dubrov- 

nik (Raguse), au cours du ban- 

quet offert par la rhunicipalite 

„en Fhonneur des Ministres des 

Affaires Etrangeres de la Rou- 

manie et de la Tch&coslovaquie. 

Monsieur le Maire, 

Je vous remercie sincerement, au nom du gou- 

vernement roumain et en mon nom, pour vos ai- 

mables paroles, ainsi que pour les voeux que vous 
venez de formuler. 

Je vous suis aussi extrâmement reconnaissant 

de Vaccueil chaleureux que votre belle cit& nous 

a fait, 

Vous avez tr&s bien dâfini le caractăre et la 

valeur de la Petite Entente, en disant qw'elle est 

un pilier de la paix. Ş 

Pour la consolidation et le progres de nos pays, 

la paix est indispensable. 

Nous nous sommes unis pour Passurer et pour 

la maintenir, dans Pinterât de nos trois nations 

et aussi dans Pintârât de P'Europe.
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Monsieur le Maire, 

Nous avons visit€ aujourd'hui votre charmante 

ville et nous avons admir€ ses sites merveilleux et 

les prâcieux vestiges d'un grandiose pass€. 

En admirant les monuments qui rappellent la 

splendeur de jadis, notre pensâe s'est portee tout 

naturellement' vers la destine changeante des 

choses humaines. 

Les lois qui gouvernent cette destine ne nous 

sont pas encore connues. 

Il y a plus de deux cents ans, Giam Batista 

Vico soutenait que le genre humain piâtine sur 

place: on naît, on vit, on meurt, puis on renait, 

on se redâveloppe, on rentre daris la îroide disso- 

lution et le cycle de ces „corsi“ et „Ticorsi““, com- 

me les appelait Vico, se poursuit indeiiniment. 

La pâriode des temps historiques n'est pas en- 

core assez longue pour nous permettre de dâchii- 

frer PEnigme de PEvolution humaine, ă la lumiere 

des faits constates par I'[istoire. 

Mais il est permis d'esperer que la nature est 

plus riche en ressources que ne le croyait Giam 

Batista Vico. 
Le genre humain ne saurait âtre en eifet con- 

damn ă pistiner sur place. 

Il suit un chemin continuellement ascendant, 

s'€levant continuellement plus haut, ă la poursuite 

d'un ideal toujours plus large et plus beau. 

Ainsi les „ricorsi“ sont toujours plus amples 

et plus ascendants que les „corsi“, et PEvolution 

humaine, au lieu d'6tre reprâsente par des cer- 

cles Egaux ou superposs, devrait âtre figurce par:
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des cercles toujours plus larges et en perpâtueile 

ascension, comme une spirale. 
II y a certainement des dissolutions, mais elles 

ne reprâsentent pas toujours un declin pour P'Hu- 

manit€. 
Au contraire, elles sont souvent une condition 

du progrăs, permettant aux €l&ments desunis de 

contribuer, sous une forme nouvelle et avec plus 

de force, ă la prospârit€ du monde. 

De telles dissolutions sont donc utiles et neces- 

saires au progres de Phumanit€. Ce n'est pas une 

mort, mais une transformation destin€e ă agran- 

dir le patrimoine du genre humain. | 

Guide par ces pensces, je souhaite ă la ville de 

Dubrovnik de revivre la splendeur d'autrefois et 

Varriver ă la depasser, en progressant continuel- 

lement. 
Je îais les mâmes voeux de constante et pro- 

gressive prospârit€ en faveur du royaume Serbe, 

Croate et Slovâne, ami et alli€ de la nation rou- 

maine. 
Vive Dubrovnik ! 

Vive le Royaume serbe-croate-slovene !
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TRADUCERE 

25 Mai 1929 
Discurs pronunțat la Dubro- 

nik (Ragusa), în cursul banche- 
tului oferit de municipalitate m 
onoarea miniştrilor de afaceri 

„străine ai României şi ai Ceho- 
slovaciei. 

Domnule Primar, 

Vă mulţumesc sincer, în numele guvernului român 
şi în numele meu personal, pentru cuvintele D-voa- 
stră amabile şi pentru urările ce aţi îormulat. 

Vă sunt asemenea extrem de recunoscător pentru 
primirea călduroasă ce ne-a făcut-o frumoasa Dv. 
cetate. 

Aţi definit foarte bine caracterul şi valoarea Mi- 
cei Ințelegeri, spunând că ea este un stâlp al Păcei. 

Pentru consolidarea şi progresul celor două ţări 
ale noastre, pacea este indispensabilă. 

Noi ne-am unit pentru a o asigură şi a o men- 
ține, în interesul celor trei naţiuni ale noastre şi în 
interesul Europei. 

Domnule Primar, 

Am vizitaţ astăzi încântătorul Dv. oraş şi am ad- 
mirat aşezarea sa minunată şi urmele preţioase ale 
unui trecut măreț. 
Admirând monumentele care amintesc splendoa- 

rea din trecut, gândul nostru s'a îndreptat în mod 
natural spre destinul schimbător al lucrurilor ome- 
neşti. “ 

Legile care cârmuesc acest destin nu ne sunt încă 
cunoscute. 

Cu două veacuri în urmă, Giam Batista Vico sus- 
ținea că genul omenesc se mișcă pe loc: lumea se 
naște, trăeşte, moare. apoi renaşte, se desvoltă din
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nou şi reintră în recea disoluţie şi ciclul acestor 

„corsi“ şi „ricorsi“, cum le numea Vico, continuă 

fără sfârşit. 
Perioada timpurilor istorice nu este destul de 

lungă, ca să ne permită să descifrăm enigma evo- 

luţiunei omeneşti la lumina faptelor constatate de 

Istorie, 
Dar ne este îngăduit să sperăm că natura este 

mai bogată în resurse decât o vedea Giam Batista 

Vico; 
Omenirea nu poate fi, în. adevăr, condamnată să 

se mişte pe loc. Ea urmează un drum mereu ascen- 

dent, înălțându-se neîncetat mai sus, în urmărirea 

unui ideal mereu mai larg şi mai frumos. | 

" Astfel „ricorsi“ sunt mereu mai largi şi mai as- 

cendente decât „corsi“ şi evoluţia omenească, în loc 

să fie reprezentată prin cercuri egale sau supra-. 

puse, ar trebui să fie figurată prin cercuri mereu, 

mai largi şi într'o perpetuă înălţare, ca o spirală. 

Există fără îndoială disoluţii, dar ele nu reprezintă 
totdeauna un declin pentru omenire. 

Din contră, ele sunt adeseori o condiţie a progre- 

sului, permițând elementelor dezunite să contribue, 

sub o îormă nouă şi cu mai mare putere, la prospe- 

ritatea lumei, 

Asemenea disoluţii sunt deci utile şi necesare pro- 

gresului omenirei. Nu este o moarte, ci o transfor- 

mare menită să mărească patrimoniul genului ome- 

nesc. | 
Călăuzit de aceste gânduri, urez oraşului Du- 

brovnik să retrăească splendoarea din trecut şi să 

ajungă s'o depăşească, progresând neîncetat. 

Fac aceleaşi urări de constantă şi progresivă pros- 

peritate în favoarea Regâtului Sârb, Croat şi Slo- 

ven, amic şi aliat al Naţiunei Române. 

Trăiască Dubrovnik ! 
Trăiască regatul Sârb, Croat şi Sloven !



27 Mai 1929 

Discours prononce â Split 
(Spalato) lors du banguet offert 

par la Municipalit€ en l'honneur 

des Ministres des affaires elran- 

geres de la Petite-Entente. 

Monsieur le Maire, 

Les paroles extrâmement aimables que vous 
vennez de prononcer nous ont vivement touches. 

Nous vous en remercions bien et vous expri- 
mons toute notre gratitude pour Paccueil enthou- 
siaste, dont nous avons €t€ Pobjet de la part de 
votre charmante ville. 

Vous avez dit, avec raison, que chacun de nos 
trois pays est appel€ a bendficier des droits ou 
avantages qu'un d'entre nous a pu obtenir. 

C'est lă un des resultats, et non pas le moindre, 
de notre alliance, qui doit servir la cause de cha- 
cun et la cause de tous. 

Mesdames, 
Messieurs, 

Aprăs la guerre terrible qui allait faire som- 

brer la civilisation meme, deux questions princi- 
pales se sont pos6es aux nations tranquilles et la- 
borieuses : | 

1. Empâcher le retour d'une catastrophe pa- 
reille ă celle qui venait d'ensanglanter le monde. 

2. Conserver et consolider loeuvre de justice 

qui s'6tait r€alisce.
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Heureusement pour nous, les peuples de la Pe- 

tite-Entente, ces deux questions comportaient une 

solution commune: Le maintien de la Paix, sur 

Ja base des trait6s qui Pavaient 6tablie. 
Cette solution unique harmonisait nos propres 

inter&ts avec les interâts genâraux de la civilisa- 

tion. 
Elle garantissait notre consolidation et notre 

existence, en mâme temps que la tranquillit€ et 

la prospârit6 de Europe et du monde entier. 

Guides par ce double but, nos trois peuples se 

sont unis:'et nous travaillons ensemble depuis 

bientât neui ans. 
Dans la Conference de cette ann6e, nous avons 

continu€ d'une manigre heureuse notre ceuvre, en 

resserrant nos liens d'alliance et d'amiti€ et en po- 

sant les bases d'une nouvelle formule d'union, ă 

la fois plus ample et plus proionde. 

Apres avoir termin€ les travaux de la Coni6- 

rence, nous avons continu a faire de la bonne 

besogne dans cette magnifique excursion â tra- 

vers la Bosnie, la Herzegovine, le Montenegro et 

les pays dalmates, en renforgant partout I'atta- 

chement des masses populaires ă la Petite-En- 

tente. | 

Depuis quatre jours nous passons d'enchante- 

ment en enchantement et nous ne savons qw'ad- 

mirer davantage: les splendeurs de la nature ou 

PElan de la population, manifestant sa vive sym- 

pathie pour la Tchecoslovaquie et pour la Rou- 

manie, ainsi que pour notre heureuse alliance tri- 

partite. 
Tout le long de notre voyage — au milieu de 

vos belles montagnes, les robustes paysans, et
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sur les rives enchanteresses de la mer, les actijs 
citadins — nous ont affirme, avec la mâme ar- 
deur, leur volonte de soutenir et de resserrer tou- 
jours davantage P'union de nos trois pays. 

L'attachement des masses populaires ă l'allian- 
ce qui nous unit donne ă celle-ci une force consi-. 

derable et transforme notre alliance tripartite 
dans une union intime de nos peuples. 

I/action solidaire des masses garantit l'heu- 

reux developpement dans Vavenir de la Petite- 
Entente et rehausse puissamment son r6le dans 
la politique internationale. | 

J'exprime d'ici aux populations, qui nous ont 
acclamâs, notre vive reconnaissance pour leurs 
manifestations chaleureses de sympathie. 

Je tiens €Egalement ă remercier de tout coeur 
le gouvernement yougoslave et en particulier, 
Monsieur le Ministre Koumanoudi — au risque de 
froisser la modestie de notre tres cher collegue — 
pour P'admirable organisation de cette magnifique 
excursion, ainsi que pour la cordiale hospitalit€ 
qui nous a 6t€6 rserv6e partout. 

- Nous en emporterons un souvenir inoubliable. 

Monsieur le Maire, 

La belle cite de Split, que nous avons admir6e 
aujourd'hui, est en pleine transiormation. 

Nous lui souhaitons un essor encore plus grand 
que celui qui a marqu€ son glorieux pass€. 

- Je vous convie de boire, Mesdames et Mes- 
sieurs, ă la prospsrit€ incessante de Split et en 
Phonneur de Monsieur le Maire et de ses adjoints.
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TRADUCERE 

21 Mai 1929 
Discurs pronunțat la Split (Spa- 

lato) la banchetul dat de muni- 
cipalifate în onoarea Miniştrilor 
afacerilor Străine ai Micei Infe- 
legeri. 

Domnule Primar, 

Cuvintele extrem de amabile, pe care le-aţi pro- 
nunţat, ne-au mişcat foarte mult, 
Vă mulţumim mult şi vă exprimăm toată recunoş- 
tința noastră pentru entuziasta primire ce am avut 
din partea încântătorului D-voasră oraş. 

Aţi spus, cu drept cuvânt, că fiecare dintre tustrele 
țările noastre este chemată să se bucure de dreptu- 
rile şi de avantagiile pe care una dintre ele a putut 
să le obţină. 
„Acesta -este unul din rezultatele — şi nu cel mai 

puţin important — al alianţei noastre, care trebue 
să servească cauza fiecăruia şi cauza tuturor. 

Doamnelor, 

Domnilor, 

- După teribilul război care ameninţă să prăbuşea- 
scă civilizaţia însăşi, s'au pus naţiunilor liniștite şi 
muncitoare două chestiuni principale : 

1. Să împiedice întoarcerea unei catastrofe ase- 
mănătoare aceleia care a însângerat lumea. 

2. Să păstreze şi să consolideze opera 'de justiţie 
care s'a realizat, 
-Din fericire pentru noi, popoarele Micei Intelegeri, 

aceste două chestiuni comportau o soluţiune comu- 
nă: Menţinerea Păcei pe baza tratatelor care o sta- 
bilise. 

Această soluţiune unică -armoniză propriile noastre 

interese: cu. interesele generale ale civilizaţiei. 

12
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Ea garantă consolidarea şi existenţa noastră şi în 
acelaş timp liniştea şi propăşirea Europei si a între- 

gei lumi. 
Conduse de acest dublu scop, popoarele noastre 

s'au unit şi lucrăm împreună de aproape nouă ani. 

In conferinţa de anul acesta am continuat în mod 
fericit opera noastră, strângând încă legăturile noa- 

stre de alianță şi de amiciţie şi punând bazele unei 

noui formule de unire mai amplă şi în acelaş timp 
mai profundă. 

După ce am terminat lucrările Conferinţei, am 
continuat să lucrăm în timpul acestei mărețe ex- 
cursii prin Bosnia şi Herţegovina, Muntenegru şi 

țările dalmate, întărind pretutindeni interesul ma- 

selor populare pentru Mica Inţelegere. 
De patru zile, trecem din încântare în încântare 

şi nu ştim ce să admirăm mai mult: splendorile 

naturei sau elanul populaţiei, manifestând via sa 

simpatie pentru Cehoslovacia şi pentru România, 

precum şi pentru fericita noastră alianţă tripartită. 

In tot cursul călătoriei noastre, în mijlocul îru- 

moşilor voştri munţi, ţăranii robuști, iar, pe malu- 

rile încântățoare ale mărei, activii orășeni, ne-ati 

afirmat cu aceeaşi căldură, voința lor de a susţine 

şi de a întări tot mai mult unirea celor trei ţări ale 

noastre. 

Ataşamentul maselor populare la alianţa care ne 

uneşte, dă acesteia o putere considerabilă şi trans- 

îormă alianţa noastră tripartită într'o unire intimă a 

popoarelor noastre. 

Acţiunea solidară a maselor garantează fericita 

desvoltare în viitor a Micei Inţelegeri şi înalţă con- 

siderabil rolul său în politica internaţională. 
Exprim de aci populaţiunilor care ne-au aclamat, 

via noastră recunoştinţă pentru călduroasele lor ma- 

nifestaţiuni de simpatie. 

Ţin asemenea să mulţumesc din toată inima gu- 

vernului Jugoslav şi în special domnului Ministru 

Kumanudi, — cu riscul de a jigni modestia prea 

scumpului nostru coleg, —- pentru admirabila orga-
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nizaţie a acestei măreţe excursiuni, precum şi pentru 
cordiala ospitalitate, care ne-a îost rezervată pretu- 

tindeni. 
Vom duce cu noi o amintire neştearsă. 

Domnule Primar, 

Frumoasa cetate a Splitului, pe care am admi- 

rat-o astăzi, este în plină transformare. 
Noi îi dorim un avânt mai mare chiar decât acela 

al gloriosului său trecut, 
Vă rog a bea, Doamnelor şi Domnilor, pentru pro- 

păşirea necontenită a Splitului şi în onoarea Dom- 

nului Primar şi a ajutorilor săi.



20 Juin 1929 

Declarations Jaites a la presse 

roumaine et aux correspondants 

de la presse efrangeres, au pa- 

„lais Stourdza (Minisicre des Af- 

faires etrangeres). 

Mesdames, Messieurs, 

Je vous ai propos€, de nous runir aujourd'hui 
au lieu de Samedi, parce qw'on m'a attir€ l'atten- 
tion que beaucoup d'entre vous dâsirent — avec 
raison — avoir, en &t€, l'aprâs-midi de Samedi 
libre. 

Nous aurons donc dorenevant nos runion heb- 
domadaires le Jeudi. 

Je sais que vous attendez des 6claircissements 
au sujet de la demarche faite ă Budapest par la 

Roumanie, en mâme temps que la Tchâcoslovaquie 
et la Jougoslavie. 

Ainsi que vous le savez, il est de tradition de 
ne pas faire de declarations publiques sur des 
questions se rapportant ă une action diplomati- 
que, qui est en cours de developpement. 

Nous voulons respecter cette reserve. 
D'autres ne l'ont pas respecte. On en a parle 

ă Budapest. 
A la suite des dâclarations qui ont 6t€ faites
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dans la capitale de la Hongrie, je me vois oblige 
de vous dire quelques. mots au sujet de cette d6- 

marche. 
La Roumanie attend une r&ponse par &crit: ă 1a 

note €crite qu'elle a presentâe, il y a quelques 
jours, au gouvernement hongrois. 

Lorsque cette r&ponse nous sera parvenue, nous 

en tirerons les conclusions qw'elle comportera. 
La Petite Entente, depuis neuf ans, a toujours 

donn€ des preuves de calme et d'attachement â 
la paix. 

Nous avons fait cette demarche ă Budapest, 
guides par le souci de la paix. | 

Nous n'avons entrepris. cette action diploma- 
tique sous l'impression d'aucune inquiâtude, aussi 
faible soit-elle, pour la situation de notre pays. 

La Roumanie, aussi bien que les autres Etats 
de la Petite Entente, ne sauraient &tre immpres- 
sionn€s par des manifestations comme celles que 
nous avons 6t€ oblig6s de relever. 

Nous avons agi dans Lintârât de la paix et 
aussi dans Pinterât meme du pays aupres duquel 
notre demarche a 6t€ îaite. 

C'est pourquoi nous attendons avec tranquilit€ 
la r&ponse de Budapest et, lorsque nous nous 
trouverons en face d'un texte precis, nous deci- 
derons quelle sera notre attitude ultrieure. 

Au sujet du probleme extrâmement important 
des reparations, le gouvernement ne possâde pas 
encore des donnes precises. 

Des explications ont 6t6 demandâes ă notre 
delgu€ ă la Commission des r€parations. 

Pour le moment, des rapports tâlegraphiques, 
que nous avons recus jusqwă present, il râsulte
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que les chifires publies par les journaux se rap- 
prochent des chiffres ofiiciels. 

Mais les calculs ne sont pas encore termins. 
II s'agit, pour le moment, des propositions fai- 

tes par les experts et il reste ă voir dans quelle 
mesure elles seront adoptâes par la conicrence 
speciale qui doit examiner et approuver la pro- 
position des experts. 

Cette question des r&parations a preoccup€ le 

gouvernement actuel, des son avenement au pou- 
Voir. 

Il a fait des demarches aupres des” grandes 
puissances et a dâpos€ deux mâmoires ă la com- 
mission des reparations, en les faisant parvenir 
aussi directement aux gouvernements des princi- 
paux pays. 

D'autre part, dans la conference de Belgrade, 
les trois pays de la Petite Entente ont examin€ le 
probleme des reparations et ont envisag€ les mo- 
yens d'arriver ă une solution satisfaisante pour 

tous les trois pays. 
Les difiicultes sont enormes. Le principal pays 

debiteur demande une reduction nouvelle et con- 
siderable du chifire total precedemment fixe pour 
sa dette-reparation. Autres pays debiteurs de- 
mandent une remise complete de leurs dettes au 
titre de reparation et, par contre, ils reclament des 
payements normes de la part des pays crean- 
ciers. Enfin la plupart de ceux-ci sont obliges de 
demander des scrieuses augmentations. 

La Roumanie a montre, dans les mâmoires 
envoyes â la Commission du reparations et aux 
principales Puissances, qu'elle n'a pas 6t€ trai- 
tee €quitablement, car on lui a attribu€ des le
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commencemment une cote trop rduite par rap- 
port ă ses pertes et sacrifices. 

Ainsi que vous le savez, d'ailleurs, la question 
n'est pas nouvelle. Flle date de la conference de 
Spa du juin 1920. 

Nous croyons que les gouvernements precs- 
dents ont fair leur dâvoir. 

]ls ont eu un intervalle de huit ans pour tra- 

vailler ă obtenir la modification de cette situation 
in€quitable. 

Nous nous y employons depuis huit mois et 
nous ferons tout notre devoir. 

Je vais ajouter quelques mots sur deux ques- 
tions, qui ont preocup€, cette semaine, nos jour- 
naux. 

Certaines informations, qui ont &t6 publices 

par la presse trangere et ont paru aussi dans 
notre presse, attribuent au nouveau gouvernement 

anglais Pintention de modifier la politique ext€- 

rieure de la Grande Bretagne. 

Rien n'est plus contraire ă la verite. 

Je suis en mesure de vous dire que j'ai requ de 

Londres des informations, qui me permettent d'af- 

firmer que la politique €trangere du nouveau gou- 

vernement de la Grande Bretagne se maintiendra 

dans le cadre ou elle a ât€ fix6e par le gouverne- 

ment precedent pour la defense de la paix. 

Afin de prâciser davantage, j'ajouterai que, 

d'apră&s nos informations, le nouveâu gouverne- 

ment anglais n'entreprendra rien pour contrarier 

Paction pacifique des Alli€s, bas6e sur le respect 

des traites existants. 

On a parl€ de mâme dans la presse, d'une in-



— 164 — 

terruption des negociations sur la question des 
optants. 
La Roumanie, qui s'est engagee dans ces n€go- 

ciations ă la suite des recommandations expres- 
ses de la S. D. N., ne ies a pas interrompues, pour 
des considerations qu'il est îacile de comprendre, 
et en premier lieu, par 6gard pour la Sociâte des 
Nations. 

Nous attendons avec confiance la fin de ces n6- 
gociations, qui paraissent s'acheminer vers un r6- 
sultat concordant avec les interâts de notre pays. 

En tout cas, ces interâts nous commandent 
principalement deux choses: de ne pas nous d€- 
partir de notre calme et de parler aussi peu que 
possible de cette question, qui est dâjă assez irri- 
tante par elle-mâme et risque de le devenir da- 
vantage ă force de la discuter publiquement, pen- 
dant qw'on essaye de la r&soudre par des n6go- 
ciations diplomatiques directes. | 

Je sais que c'est lă un probl&me trop important, 
par que la presse s'abstienne d'en parler et de 
commenter les negociations ou les on-dit. 

Mais je vous prierais d'user de beaucoup de 
reserve dans cette affaire et de nous faire con- 
fiance, quant au râsultat final.
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TRADUCERE 

20 lunie 1929 

Declarafţiuni făcute presei ro- 
mâne şi corespondenților presei 
străine, la Palatul Sturza (Mi- 
nisterul Afacerilor Străine). 

Doamnelor, 

Domnilor, 

V'am propus să ne întâlnim astăzi, în loc de Sâm- 
bătă, fiindcă mi s'a atras atenţiunea că mulţi dintre 
D-voastră doresc — cu drept cuvânt — să fie, pe 
timpul verei, liberi Sâmbăta după amiază. 
Vom avea deci de acum înainte întâlnirile noa- 

stre săptămânale Joia. 
Ştiu că aşteptaţi lămuriri cu privire la demersul 

tăcut la Budapesta de către România, în acelaş timp 
cu Cehoslovacia şi cu Jugoslavia. 

După cum ştiţi, este o tradiţie de a nu se îace 
declaraţiuni publice asupra chestiunilor referitoare la 
o acţiune diplomatică în curs de desvoltare. 
Vrem să respectăm această rezervă. 
Alţii nu au respectat-o. La Budapesta s'a vorbit 

despre aceasta. 
In urma declaraţiunilor care au îost făcute în ca- 

pitala Ungariei, mă văd nevoit să vă spun câteva 
cuvințe cu privire la acest demers. 

România aşteaptă un răspuns scris la nota scrisă, 
pe care a prezentat-o acum câteva zile, guvernului 

Ungar. 
Când ne va sosi acest răspuns, vom trage con- 

cluziile pe care el le va comportă. 
Mica Inţelegere, de nouă ani, a dat totdeauna 

probe de calm şi de ataşament pentru pace. 
Am făcut acest demers la Budapesta, conduşi de 

grija păcei. 
N'am întreprins această acţiune diplomatică . sub
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impresiunea niciunei neliniști, cât de slabă, pentru 
situaţiunea țărei noastre. 

România, ca şi celelalte state ale Micei Inţelegeri, 
nu poate îi impresionată de manifestaţiuni de felul 
acelora pe care am îost nevoiţi să le relevăm. 
Am acţionat în interesul păcei, şi chiar în inte- 

resul ţărei pe lângă care a fost făcut demersul. 
De aceea aşteptăm liniştiţi răspunsul Budapestei 

şi, când ne vom găsi în îaţa unui text precis, vom 
hotări care va îi atitudinea noastră ulterioară. 

In privinţa problemei extrem de importante a re- 
paraţiunilor, guvernul nu are încă date precise. 

S'au cerut explicațiuni delegatului nostru la Co- 
misiunea de kReparaţiuni, 

Pentru moment, rapoartele telegrafice pe cari 
le-am primit până acum, rezultă că cifrele publicate 

de ziare se apropie de ciirele oficiale. 
Dar calculele nu sunt încă terminate. 
E vorba pentru moment de propuneri făcute de 

experţi şi rămâne de văzut, în ce măsură ele vor îi 
adoptate de conferința specială, care trebue să exa- 
mineze şi să aprobe propunerea experțiior. 

Această chestiune a reparaţiunilor a preocupat 
Guvernul actual, imediat după venirea sa la putere. 

El a îăcut demersuri pe lângă marile Puteri şi a 
depus două memorii la Comisiunea de Reparatțiuni, 
trimiţându-le şi directi guvernelor principalelor ţări. 

Pe de altă parte, în Conferinţa dela Belgrad, cele 
trei ţări ale Micei Inţelegeri au examinat problema 
reparaţiunilor şi au cercetat mijloacele de a ajunge 
la o soluţiune mulțumitoare pentru toate cele trei 
State. 

Greutățile sunt enorme. Principala ţară debitoare 
cere o nouă reducere însemnată a ciîrei totale fixată 
mai înainte pentru datoria sa — reparaţiune. Alte 
ţări debitoare cer o iertare completă a datoriilor lor 
cu titlu de reparaţiuni şi, pe de altă parte, reclamă 
ele plăţi enorme din partea creditorilor. In sfârşit, 
cele mai multe dintre Puterile creditoare sunt ne- 
voite să ceară serioase sporiri.
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România a arătat, în memoriile trimise Comisiu- 
nei de Reparaţiuni şi principalelor Puteri, că unu a 
îost tratață în mod echitabil, căci i s'a atribuit dela 
început o cotă foarte redusă în raport cu pierderile 

şi sacrificiile ei. 
După cum ştiţi, de altiel, această chestiune nu 

este nouă, Fa datează dela Conferinţa dela Spa, din 

1920. 
Noi credem că Guvernele precedente şi-au făcut 

datoria. 
Ele au avut un interval de opt ani pentru a lucră 

şi a obţine modificarea acestei situaţiuni inechitabile. 
Noi ne ocupăm de aceasta numai de opt luni şi 

ne vom face pe deplin datoria. 
Voi adăogă câteva cuvinte asupra a două ches- 

tiuni, care au preocupat săptămâna aceasta ziarele 

noastre. 

Unele informaţii care au fost publicate de presa 
străină şi au apărut şi în presa noastră,-atribue nou- 
lui Guvern englez intenţiunea de a modifică politica 
externă a Marei Britanii. 

Nimic nu este mai contrariu adevărului. 
Sunt în măsură a vă spune că am primit dela Lon- 

dra informaţiuni care îmi permit să afirm că poli- 
tica externă a noului Guvern al Marei Britanii se 
va menţine în cadrul în care a fost fixată de Guver- 
nul precedent, pentru apărarea păcei. 

Spre a preciză mai mult, voi adăogă că, după în- 
formațiunile noastre, noul Guvern englez nu va în- 
treprinde nimic care să contrarieze acţiunea paci- 
fică a Aliaților, bazată pe respectul tratatelor exis- 
tente. 

S'a mai vorbit în presă şi de o întrerupere a ne- 
gocierilor în chestiunea optanţilor. 
România, care s'a angajat în aceste negociațiuni 

în urma recomandaţiunilor exprese ale Societăţei 
Naţiunilor, nu le-a întrerupt pentru consideratiuni 

uşor de înţeles şi în primul rând din deferenţă faţă 

de Societatea Naţiunilor. 
Aşteptăm cu încredere sfârşitul acestor negocia-
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fiuni, care par a se îndreptă către un rezultat con- 
cordând cu interesele ţărei noastre. 

In orice caz, aceste interese ne comandă în primul 
rând două lucruri: să nu părăsim calmul şi să vor- 
bim cât mai puţin posibil de această chestiune, care 
este destul de enervantă prin ea însăși şi ameninţă 
să devină şi mai enervantă, discutându-se prea mult 
în public, în timp ce căutăm să o rezolvim prin ne- 
gociaţiuni diplomatice directe. 

Stiu că aceasta este o problemă prea importantă 
pentru ca presa să se abţină de a o discută şi dea 
comentă negociaţiunile sau svonurile. 

V'aşi rugă însă să întrebuințaţi multă rezervă în 
această chestiune şi să ne acordaţi încrederea Dv., 

în ce priveşte rezultatul final.



21 lunie 1929 

Răspuns Domnilor Deputafi 
Duca, Goga şi lorga în cheslia 
agitafiunilor ungare. Discurs ro- 
stit în Adunarea Deputaţilor. 

Domnule Preşedinte, 

Domnilor Deputaţi, 

Regret că am lipsit din şedinţă adineaori, când 
au vorbit d-nii: Duca, Goga şi lorga. 

D-nii Duca şi Goga, au cerut ca să se între- 
rupă tratativele pe cari le ducem cu Ungaria, în 
chestia optanţilor, până când un răspuns satisfă- 
cător va îi dat de către Ungaria la demersul îă- 
cut de către Mica Inţelegere, demers provocat 
prin discursul primului ministru ungar dela 26 
Maiu 1929, 

Ne găsim, d-lor deputaţi, în faţa:unei acţiuni 
diplomatice care este în curs de desfăşurare. 
Este o tradiţie, şi o tradiţie care este bună, ca să 
nu se facă declaraţii publice asupra unei acţiuni 
diplomatice care este în curs. 

Motivele sunt uşor de înţeles. De aceea, noi 
ne-am impus cea mai mare rezervă. 

„ Este exact, că această rezervă nu a fost res- 
pectată aiurea, dar, aceasta nu trebue să ne si-
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lească pe noi de a ieşi din atitudinea care ne-am 

IMpus-o0. 
Opinia publică românească este, în adevăr, a- 

dânc nemulțumită . de atitudinea Ungariei, con- 
sfințită de însuş guvernul ei. Dar, precum foarte 
bine a spus d-i profesor lorga, în cuvântarea de 
adineaori, noi nu trebue să părăsim calmul nos- 
tru. Cauza dreaptă a României şi cauza mare a 
păcii, precum şi solidaritatea popoarelor Micei 
Inţelegeri, — care reprezintă peste 40 de mili- 

oane de oameni, hotărîți a-şi apără existenţa şi 
drepturile lor consfinţite prin tratatele existente 
(Aplauze unanime), — ne îndreptăţesc să păs- 
trăm calmul nostru faţă de agitaţiile din ţara ve- 
cină. 

De aceea, noi aşteptăm în linişte răspunsul 
care ni se datoreşte de către Ungaria la demersul 
făcut. După ce vom avea acest răspuns, vom de- 
cide asupra atitudinei noastre ulterioare. 

Demersul nostru nu a fost făcut din îngrijorare 
pentru ţările noastre. Nu putem avea cea mai 
mică îngrijorare pentru ţările Micei Inţelegeri. 
Dar, l-am făcut în interesul cauzei mari a păcii 
ŞI, precum am spus cu altă ocazie, în chiar inte- 
resul ţării la care ne-am adresat, în chiar intere- 
sul Ungariei. | 

In ce priveşte tratativele în chestia optanţilor, 
este exact că guvernul nostru, cel dintâiu, dealt- 

minteri, a precizat că aceste negocieri le face, nu 
pentru a ajunge să se indemnizeze un număr de 

proprietari unguri, cari se pretind, fără justă 
cauză, nedreptăţiţi, ci negociem pentru a putea 
să creiem o situaţie mai bună în raporturile din- 
tre aceste două State, pentru a face un pas hotă-
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ritor, către o mai bună înţelegere între Ungaria 
şi România. 

De aceea am şi arătat că, pentru ca acest scop 

să fie mai deplin atins, noi voim să profităm de 
acest prilej, pentru a ajunge să tranşăm toate li- 
tigiile actualmente existente între Ungaria şi Ro- 
mânia, spre a dă astiel posibilitatea desvoltării 
fără greutăți a unor bune relaţiuni. 

Deci este exact că aceste negocieri tind la 

stabilirea unor mai bune raporturi între Româ- 
nia şi Ungaria, şi că, prin atitudinea actuală a 
Ungariei, pare că acest rezultat riscă să nu poată 

fi atins. 
Dar, pe deoparte, pentru a face dovada cât 

mai desăvârşită a dorinţei noastre de a servi pa- 

cea, iar pe de altă parte, din consideraţiune că- 

tre: Societatea Naţiunilor, care ne-a recomandat 
să facem aceste negocieri, nu am vrut să întreru- 
pem până acum aceste negocieri. 

Totul depinde de atitudinea Ungariei. 
Cu atât mai rău pentru Ungaria, dacă nu va 

înţelege că şi propăşirea ei este legată de respec- 
tarea păcii actuale şi de relaţiunile de bună ve- 
cinătate cu popoarele Micei Inţelegeri. (Aplauze).



23 lunie 1929 

Discurs la desvelirea bustului 
lui Ion Lahovary la Parcul Carol 

Onorată Adunare, 

Cu toate greutăţile mari ale vremurilor prin 
cari trecem, ar fi o ingratitudine să nu recunoaş- 
tem că generaţia de azi a fost binecuvântată de 
Providenţă. 

Generaţia noastră a avut marea fericire de a 
înfăptui visul, pentru care au luptat în curs de 
veacuri, moşii şi strămoşii noştri. 

In „mersul ascendent al neamului nostru, am 
atins acum zece ani o culme. Dar nimeni nu ar 
putea pretinde că generaţia noastră .a făcut tot 
drumul, din profunzimea văei până'la înălţimea 
pe care ne aflăm. Aceasta ar fi o greşală enormă 
şi o mare nedreptate — am putea zice o impie- 
tate — faţă de generaţiile cari ne-au precedat. 

Noi am urcat numai treapta din urmă, pentru 
atingerea culmei. Tot drumul lung, greu şi in- 
grat de până acolo, a fost făcut de înaintaşii 
noştri. 

Fi, prin luptele lor, prin suferinţele lor, prin 
înțelepciunea lor, au pregătit izbânda noastră. 
Fi au sădit, încetul cu încetul, în poporul nostru, 
acea tainică putere sufletească, care i-a permis 
să învingă vitregia soartei. Fi au întreţinut şi în-
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viorat continuu flacăra idealului naţional, vântu- 

rată puternic de urgia vremurilor, dar neînce- 

tând de a licări niciodată. 

In generaţia care ne-a precedat imediat, lancu - 

Lahovarv a fost unul dintre fruntaşii cari şi-au 

închinat mai deplin activitatea şi viaţa pentru în- 

tărirea neamului românesc şi îndrumarea lui câ- 

tre înfăptuirea unităţii naţionale. 

Inzestrat cu o vastă cultură, el posedă o ad- 

mirabilă disciplină intelectuală, care-i îngăduiă 

să cuprindă dintr'odată toate aspectele proble- 

melor ce-l preocupau şi să găsească soluţiile cele 

mai nimerite. 
De aceea, el a putut dă, cu mare folos pentru 

țară, prinosul său de muncă pe multe terenuri. 

Ca parlamentar, ca reprezentant al ţărei la 

Paris, ca ministru de externe, ca ministru de a- 

gricultură, el a lăsat pretutindeni urmele adânci 

ale erudiţiei sale şi a râvnei de a sluji interesele 

obşteşti. 

Ca ministru al afacerilor străine, el a obţinut, 

în înţelegere cu Take Ionescu, restabilirea rentei 

ce Statul Român servea şcolilor româneşti din 

Braşov. 

Ca ministru al agriculturei şi domeniilor, el a 

înfăptuit numeroase şi importante reforme, pre- 

cum au arătat în cuvântările lor d-nii Mrazek şi 

Mihalache. 

EI! a realizat, cum vi s'a arătat de colegii mei, 

înfăptuiri de mare folos pentru țărănime, pentru 

propăşirea agricolă a ţărei şi pentru ştiinţa ro- 

mânească. 

Tot lui şi doctorului Istrate li se datorează or- 

13
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ganizarea expoziţiei din 1906 şi crearea acestui 
admirabil parc. _ 

Om de convingeri. călăuzit veşnic de interesele 
superioare ale patriei, el impunea cel mai adânc 
respect prietenilor şi adversarilor. 
„În partidui conservator, în care am avut feri- 
cirea de a lucră alături şi sub directivele lui, el 
se bucură de cea mai desăvârşită veneraţiune şi 
iubire. 

Aceste adânci sentimente, pentru dânsul aveau 
o deplină justificare, căci lancu Lahovari eră un 
mare caracter, un om de o probitate mai presus 
de orice laudă. 

Intreaga sa viaţă publică a fost o linie dreaptă, 
luminată de cel mai cald patriotism. 

Felicit comitetul de iniţiativă, pentru că ne-a 
dat acest 'mmonument, mic semn de recunoştinţă 
pentru unul dintre cei mai vrednici fii ai neamului 
românesc.



26 lunie 1929 

Răspuns la întrebarea D-lui 
Deputat  Polizu - Micşunești _în 
chestia demersului făcut la Bu- 
dapesta de Statele Micei Infe- 
legeri. Discurs rostit în Aduna- 
rea Deputaţilor. 

Domnule Preşedinte, 

Domnilor Deputaţi, 

Intrebarea pusă de d-l Polizu-Micşuneşti este 
ecoul preocupărilor întregei opinii publice. 

Cu drept cuvânt, toată lumea doreşte să ştie, 

cu un moment mai înainte, care este situaţiunea 

reală în ceeace priveşte demersul făcut de Româ- 
nia, Cehoslovacia şi Jugo-Slavia, la Budapesta, 
şi ce atitudine va lua guvernul român după răs- 
punsul dat de guvernul ungar. Sunt dar dator să 
dau imediat explicaţiunile cuvenite. 

Voiu rezumă mai întâiu faptele. In ziua de 26 
Maiu trecui, s'a inaugurat la Budapesta un mo- 
nument al soldaţilor unguri căzuţi pe câmpul de 
bătae, în marele război. 

La această solemnitate a fost invitat întreg 
corpul diplomatic. 

Reprezentanţii Cehoslovaciei, Jugo-Slaviei şi 
României, spre a şti dacă pot să dea urmare a- 
cestei invitaţiuni, au cerut în prealabil, prin d-l
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ministru al Cehoslovaciei, lămuriri asupra ca- 
racterului acestor serbări şi, fiindcă se vorbise că 
intre altele va îi cântat şi un imn iredentist, care 
poartă numele de „Crezul Ungariei“, s'a între- 
bat, în special, dacă acest imn va îi cântat, S'a 
răspuns ministrului Cehoslovaciei că, serbarea va 
fi o solemnitate pioasă de recunoştinţă pentru cei 
căzuţi în război şi că imnul amintit nu face parte 
din programul serbării. 

Miniştri Micei Inţelegeri au hotărit atunci să 
participe la această serbare pioasă. 

Ei au constatat însă că, din asigurările preala- 
bile date, numai un lucru a iost respectat, anume 
că nu s'a cântat imnul amintit. 

Dar, în realitate, festivitatea a avut un carac- 
ter iredentist accentuat, în special d-l prim-mi- 
nistru al Ungariei, Contele Bethlen, a pronunţat 
un discurs care, în întregimea lui, eră un fel de 
apel către urmaşii celor căzuţi pe câmpurile de 
bătaie, ca să lupte pentru recâştigarea hotarelor 
Ungariei dinainte de război. Aşa au interpretat 
acest discurs toţi trei miniştrii ai Micei Inţelegeri 
şi au raportat guvernelor lor. 

Indată ce am luat cunoştinţă de pronunţarea 
acestui discurs, am prevenit guvernele Micei In- 
țelegeri şi guvernele celorlalte State, aliate nouă, 
că, după datele cari le avem, manifestaţiunea de 
la Budapesta este dăunătoare intereselor păcii 
şi neamicală faţă de ţara noastră. 

De aceea, România nu va putea rămâne ne- 
păsătoare dacă, după ce vom fi luat cunoştinţă de 
textul oficial al discursului d-lui prim-ministru 
ungar, Vom constată că el corespunde interpretă- 
rii ce i-au dat miniştrii Micei Inţelegeri.
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Când am îost pus în posesiunea textului discur- 
Sului, am constatat că el propovăduește recâşti- 
garea hotarelor vechi ale Ungariei, ceeace în mod 
practic nu se poate face, decât prin cucerirea te- 
ritoriilor aparţinând altor State vecine, printre 
cari şi Statul nostru. 

Prin urmare, asemenea manifestaţiune, venită 
din partea şeiului guvernului ungar, poate îi cu 
drept considerată ca amenințătoare pentru pace 
şi nu putem s'o lăsăm nereievată. 

Am luat imediat contact cu guvernele Micei 
Inţelegeri, în vederea unei acţiuni diplomatice 
comune, ţinând în curent cu aceasta şi pe ceilalţi 
aliaţi ai noştri. 

Ne-am pus de acord cu Cehoslovacia şi Jugo- 
slavia să facem demersuri separate, dar concomi- 
tente, pe lângă guvernul ungar. Demersurile ur- 
mau să fie identice în ceeace. priveşte fondul, dar 
fiind vorba de demersuri separate, oarecare la- 
titudine avea să aibă fiecare guvern în ceeace 
priveşte forma materială. 

Demersurile s'au făcut în ziua de 11 Iunie. Mi- 
niştrii Cehoslovaciei şi Jugoslaviei au însoţit ex- 
punerea lor orală de către un „,aide-memoire“ 
scris. Ministrul României a prezentat o notă sem- 
nată. D-l ministru de externe al Ungariei a răs- 
puns imediat, oral, la demersurile Cehoslovaciei 
şi Jugoslaviei; iar României i-a adresat, cu data 
de 22 Iunie, un răspuns scris, al cărui text a ajuns 

în posesiunea noastră ieri. 
lată faptele. 
Vă voiu dă acum cetire notei române şi răs- 

punsului Ungariei, iar apoi voiu trage concluziu- 
nile, cari fixează atitudinea guvernului român.
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lată textul notei noastre, predată de Ministrul 
nostru dela Budapesta : 

„Din ordinui guvernului meu, am onoare a vă 
aduce la cunoştinţă că, guvernul român are re- 
gretul a constată că, discursul d-lui prim-ministru 
Bethlen, pronunţat la 26 Maiu, este un act inami- 
cal faţă de România, de natură a creiă o stare de 
spirit contrară intereselor păcii. Faptul capătă o 
importanţă deosebită prin aceea că, nu este pri- 
ma manifestare publică împotriva păcii stabilite 
şi împotriva României; că, manifestaţia aceasta 
emană dela şeful guvernului maghiar, că a fost 
făcută în faţa reprezentantului României, invitat 
de guvernul ungar, şi mai ales că această mani- 
festare este în contrazicere cu asigurările date în 
prealabil. 

„Guvernul român, însuileţit de dorinţa de a îm- 
bunătăţi raporturile dintre România şi Ungaria, 
a trecut cu vederea alte manifestări analoage şi 
a dat dovadă de extremă bunăvoință, convenind 
la cererea de moratoriu a Ungariei. 

„»Guvernul român a mers chiar mai departe, 

oierind Ungariei a tranşă prin bună înţelegere, 
în condițiuni avantajoase pentru Ungaria, ches- 
tiunea optanţilor, deşi nu recunoaşte niciun drept 
acelor optanţi, dar numai spre a face un pas ho- 
tăritor către o apropiere a celor două popoare. 

„Guvernul român este deci, cu atât mai desa- 
greabil surprins, că, drept rezultat al acestor con- 
tinue dovezi de bunăvoință şi de dorință de a- 
propiere, guvernul ungar răspunde printr'un act 
ca acela, care se vede nevoit a-l relevă. EI a aş- 
teptat zadarnic câteva zile vreo explicaţie din 
propria iniţiativă a guvernului ungar.
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„In această stare de spirit, reprezentantul Ro- 
mâniei va evită de a mai participă la solemnită- 
țile oficiale şi guvernul român se simte obligat de 
a atrage atenţiunea factorilor internaţionali asu- 
pra acţiunii guvernului ungar contra tratatelor 
semnate de Ungaria şi contra păcii“. (Aplauze 
prelungite). 

“La aceasta, guvernul, ungar a răspuns urmă- 
toarele : | 

„Domnule ministru, am onoare a vă confirmă 

primirea notei cu data de 11 lunie a Excelenței 
Voastre, notă care se referă la discursul pronun- 
ţat la 26 Maiu a. c., de contele Bethlen, preşe- 
dintele Consiliului de miniştrii. 

„Nu-mi pot ascunde surprinderea că o interpre- 
tare ca aceea, exprimată în nota în chestiune, a 
putut fi dată acestui discurs, fiindcă acest discurs, 

țin să o subliniez, nu conţine nimic care să fie 
îndreptat în contra României. 

„Excelenţa Voastră are cunoştinţă de faptul c că- 
guvernul ungar a considerat totdeauna că stipu- 
laţiunile tratatului de pace dela Trianon erau in- 
juste şi că această stare de lucruri ar trebui să 
sufere în viitor o schimbare pe cale paşnică. 

„Declaraţiunile publice exprimând acest punct 
de vedere, mar putea îi calificate drept maniiesta- 
ţiuni iredentiste. Nu este deci de mirare că acest 
punct de vedere se găseşte expus în discursul pre- 
şedintelui de consiliu, care, dealtfel, nu eră un dis- 

curs politic, ci mai degrabă comemorativ, pro- 
nunţat în faţa monumentului ridicat în memoria 
celor 500.000 de soldaţi unguri căzuţi pe câmpul 

de luptă.
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„In ce priveşte invitaţiunea Excelenței Voastre 
la serbarea în chestiune, îmi permit a face obser- 
vaţiunea că guvernul ungar urmează obiceiul de 
a invită, cu ocaziunea unor astfel de festivități, 
tot Corpul diplomatic din Budapesta. Este evident 
că membrii acestui Corp sunt Singurii în măsură 
de a apreciă oportunitatea participării lor. S'a 
întâmplat, dealtiel, că şefii misiunilor diplomatice 
ungare în străinătate s'au abținut de a participă 
la anumite festivități, la cari fuseseră invitaţi de 
către guvernele pe lângă cari erau acreditaţi. 

„Excelenţa Voastră mai pretinde că această 
manifestare este în contradicţie cu asigurările 
date mai înainte de către guvernul ungar. Acea- 
stă aserţiune a Excelenței Voastre nu se poate 
bază decât pe o neînțelegere, dat fiindcă această 
chestiune nu a fost ridicată în prealabil, nici de 
către Excelenţa Voastră, nici de către un mem- 
bru al legaţiunii sale. N'am avut deci ocaziune să 
dau asigurări în privinţa festivităţii în chestiune. 
Dealtfel, nu am vorbit cu niciun membru al Cor- 
pului diplomatic în această privinţă. Dacă obser- 
vaţiunea Excelenței Voastre, în ce priveşte „asi- 
gurarea“* prealabilă dată de guvernul ungar, se 
refereă la conversaţiunea care a avut loc între 
subsecretarul de Stat al Preşedinţiei, d-l de 
Bărczy, şi d-l ministru al Cehoslovaciei, îmi per- 
mit de a observă că aceasta nu se referea decât 
la faptul dacă „Crezul ungar“ s'ar cântă cu a- 
ceastă ocaziune. 

„In nota Excelenței Voastre se face menţiune 
de un moratoriu acordat Ungariei. Excelenţa 

Voastră îmi va permite să constat că această 
menţiune este eronată, deoarece niciun moratoriu
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nu a fost acordat Ungariei. Din contră, s'a impus 
Ungariei, cu titlul de reparaţiuni, plata de sume 
considerabile. Aceste sume sunt plătite de Unga- 
ria, punctual şi integral. 

„Cât despre chestiunea optanţilor, sunt de pă- 
rere că acordul amical, care este scopul tratati- 

velor noastre, nu poate fi dus la bun sfârşit, de 

cât prin concesiuni mutuale. Nimeni nu ar putea 
negă că Ungaria a participat într'o largă măsură 
în acest spirit. 

„Mă îelicit de declaraţiunea Excelenței Voastre, 

că guvernul român e însufleţit de dorinţa sinceră 
de a îmbunătăţi relaţiunile dintre România şi 

Ungaria, şi ţin să vă asigur că, din partea sa, gu- 

vernul ungar este însuileţit nu numai de dorinţa, 

dar şi de voinţa fermă, de a stabili relaţiuni de 

bună vecinătate între cele două ţări, şi că el speră 

sincer că guvernul român îi va uşură sarcina de 

a găsi mijloacele potrivite, pentru a pune bazele 

unei colaborări utile a celor două ţări“. 
Să vedem acum, ce concluzii urmează să tra- 

gem din acest răspuns. 
Voi elimină mai întâi unele chestiuni asupra 

cărora nu e locul să insist acum: aşă, chestiunea 

optanţilor, care urmează .a se examină separat, 

cu altă ocazie; pentrucă comportă o discuţiune 

deosebită, dealtfel fără legătură directă cu ceea 

ce discutăm acum; apoi chestiunea, dacă a îost 

sau nu vreo neînțelegere în ce priveşte asigură- 

rile prealabile date ministrului Cehoslovaciei ; 

asemenea şi chestiunea, dacă s'a acordat sau nu 

Ungariei un moratoriu. Ungaria interpreteză cu- 

vântul de moratoriu, altfel de cum îl interpretăm 

noi şi altfel de cum se. interpretează de obiceiu.
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De aci derivă deosebirea de vederi. Nu voim să 
insistăm asupra acestor lucruri, cari nu au, pen- 

tru un moment, însemnătate. 

Să trecem acum la părţile esenţiale ale răspun- 
sului. 

In ce priveşte, în special România, răspunsul 
Ungariei spune în aliniatul 2, că discursul nu con- 
ține nimic care să fie îndreptat contra României 
şi adaogă, că ţine să sublinieze aceasta. lar, în 
ultimul aliniat al notei, se afirmă că guvernul un- 
gar ţine să asigure România că el este însuileţit 
nu numai de dorinţa, dar şi de voinţa fermă de 
a stabili relaţiuni de bună vecinătate cu România. 

Nu ne.este permis să punem la îndoială nici 
sinceritatea, nici exactitatea acestor declaraţii ale 
Ungariei; prin urmare, luăm act de ele cu sa- 
tisfacție. 

Dacă astfel, din punctul de vedere special al 
României, incidentul: urmează a fi considerat li- 
chidat cu acest răspuns, nu este tot aşă de lim- 

pede rezultatul notei din alte puncte de vedere. 
Intr'adevăr, pe deoparte România are aliaţi, 

pe cari ea nu poate și nu voeşte a-i părăsi (aplauze 
prelungite şi îndelung repetate) şi a căror inte- 
rese sunt şi ale sale. 

Pe de altă parte, dacă am făcut demersul nos- 
tru la Budapesta, nu am procedat la aceasta din 
vreo îngrijorare pentru România, sau pentru 
popoarele  Micei Inţelegeri. Asemenea îngrijo- 
rare, precum am mai Spus-o, nu poate să existe. 
(Aplauze prelungite şi îndelung repetate). 

Demersul l-am făcut nu în interesul nostru pro- 
priu, ci în interesul păcii şi chiar în interesul Un- 
gariei.
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Cu privire la aceste două categorii de interest, 

răspunsul Ungariei nu este ceeace trebuia să îie. 

In adevăr, în răspunsul său, Ungaria afirmă 

că a considerat totdeauna că erau injuste stipula- 

țiile tratatului dela Trianon, şi că această stare 

de lucruri ar trebui în viitor să sufere o modifi- 

care pe cale paşnică. 
Or, calea pașnică înseamnă acord, înseamnă 

înţelegere reciprocă. 
Un asemenea acord însă nu este de întrevăzut. 

Niciunul dintre popoarele Micei Inţelegeri nu 

poate de bună voie trimite din nou în robie, sub 
dominaţia ungară, trupuri din neamul său, libe- 
rate cu atât de mari sacrificii, şi după o lungă o- 
presiune. (Camera, în picioare, aplaudă inde-: 

lung). 
In ce priveşte neamul românesc, şeiul guver- 

nului nostru, a spus-o Dumineca trecută, la Si- 
naia, în acel discurs splendid, care a făcut ocolul 
presei din toată lumea. 

D-l Iuliu Maniu a spus, cu acel calm şi cu acea 
mândrie, cari sunt caracteristicele neamului ro- 
mânesc: „Nu vom tinde spre al altuia, dar nu 
vom cedă din al nostru nici o brazdă, nici când, 
faţă de nimeni şi cu niciun preţ“. /Camera, în 
picioare, aplaudă îndelung). 

Acelaş este răspunsul tuturor celorlalte po- 
poare aliate nouă. 

Dacă este aşa — şi aşa este, — la ce poate fo- 
losi această tendinţă a Ungariei de a îlutură con- 

tinuu ideia irealizabilă, prin pace, a revizuirii 

tratatului dela Trianon ? 
Aceasta nu este calea cea liniştită a păcii. Ea 

nu poate duce decât la învrăjbirea popoarelor
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din jurul Ungariei, căci Ingaria nu ar putea tinde 
la realizarea acestor scopuri ale sale decât prin 
război, 

Noi nu suntem chemaţi de a dă sfaturi Unga- 
riei şi ne ferim de aceasta, 

Dar, suntem nevoiți a constată că, din neferi- 
cire, Ungaria are aeru! de a confundă calea păcii 
cu calea războiului. 

Agitând necontenit ideia revizuirii tratatelor, 
deşi o asemenea revizuire nu se poate obţine de- 
cât prin război, guvernul ungar riscă să creieze 
în poporul maghiar un curent puternic, pentru 
realizarea iluziilor deşarte ce i le pune înainte. 
Poate, la un moment dat, el nu va mai fi în stare 
să reziste la acest curent. Atunci, silit, se va an- 
gajă pe caiea primejdioasă a războiului. 

Istoria omenirii are legile sale. Una dintre a- 
ceste legi este că evenimentele se repetă. Este 
dar bine să luăm învăţătură din evenimentele tre- 
cute. 

O altă lege mare a istoriei, este că popoarele 
merg tot către o mai deplină dreptate. Intoarce- 
rea la opresiune este dar imposibilă. (Aplauze 
prelungite şi îndelung repetate). 

Pe de altă parte, forma catastrofală a ultimu- 
lui război, a convins toate popoarele laborioase 
că, menţinerea păcii pe baza respectării intacte 
a tratatelor cari au stabilit-o, este singurul mijloc 
de a asigură propăşirea Statelor şi mersul con- 
tinuu ascendent al geniului omenesc. (Aplauze 
prelungile şi îndelung repetate). 

De aceea, interesul suprem al civilizaţiei şi al 
omenirei cere ca toate Statele civilizate să ajute 
menţinerea: păcii actuale, .legate de intangibilita-



— 205 — 

tea tratatelor existente şi să oprească, cu toată 

energia, tendinţele cari pot readuce o catastrofă, 
ca aceea care a pus în primejdie civilizaţia lumii. 

România şi naţiunile aliate ei îşi vor face a- 
ceastă datorie supremă către omenire. 

Spre îndeplinirea acestei datorii, popoarele 
Micei Inţelegeri au făcut demersul lor la Buda- 
pesta. 

Aşa trebue să-l înţeleagă Ungaria şi, în acest 
sens, demersul nostru este făcut în chiar intere- 
sul Ungariei, spre a o împiedecă să alunece mai 

departe pe un povârniş primejdios. 
Suntem convinşi că toate popoarele civilizate 

vor îi alături de noi în această acţiune, menită a 
întări pacea şi a asigură propăşirea liniştită a 
omenirii. 

Ele trebue să vegheze asupra celor ce se pe- 
trec în Ungaria. 

Noi nu vom încetă de a vegheă. (Aplauze pre- 
lungite şi unanime).



14 lulie 1929 

14 Iulie, serbarea Franfei. 
Discurs rostit la Radio—Bucu- 
reşti. 

Ziua de 14 Iulie este sărbătoarea naţională a 
Franţei. 

Ea aminteşte ziua de 14 Iulie 1789, când în- 
Chisoarea Bastiliei, — una din fortărețele abso- 

lutismului — a îost luată cu asalt şi distrusă de 
populaţia revoltată a Parisului. 

Acesta a. fost un eveniment hotârîtor în lupta 
poporului francez pentru libertate, luptă care a 
durat multă vreme şi s'a terminat cu triumful 
ideii de libertate. 

Mişcarea măreaţă a naţiunei franceze a lumi- 

nat calea celorlalte naţiuni. Libertatea, dobândită 
prin enorme sacrificii de poporul francez, s'a pro- 
pagat la celelalte popoare. 

Răspândind în lume libertatea, după cum a 
răspândit mai de mult timp cultura, Franţa a 
adus imense servicii omenirei şi civilizaţiunei. 

Poporul român a beneficiat şi el, la rândul 
său, de creaţiunile geniului francez. 

Libertatea a dobândit-o târziu, dar cultura 
franceză a pătruns de mult în poporul nostru. 

Dela începutul veacului al nouăsprezecelea mai 
ales, generaţii întregi de tineri români s'au adă- 
pat la cultura franceză, mulţi mergând să culeagă
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pe însuş pământul Franţei, elementele acestei 
culturi, pe care o asimilau cu înlesnire. 

In adevăr, din cauza comunităţei de rasă, din 
pricina asemănărei de structură etnică, cultura 
îranceză a găsit în ţările române un teren bine 
pregătit pentru răspândire şi desvoltare. 

După veacuri de despărţire, cele două surori 
latine s'au regăsit, s'au înţeles uşor şi o legătură 
culturală profundă s'a stabilit între ele. 

Sub această formă sa închegat mai întâiu 
prietenia — astăzi tradițională — dintre marea 
naţiune franceză şi națiunea română. 

Această prietenie s'a întărit necontenit şi — 
precum eră de aşteptat — s'a manifestat şi pe 
alte terenuri. 

La 1859, prin sprijinul puternic al Franţei, s'a 
putut realiză unirea într'un singur Stat a celor 
două principate române, Moldova şi Muntenia, 
unire care a pregătit întregirea României. 

Iar, în marele război, cele două naţiuni au lup- 
tat alături şi au cimentat vechea lor prietenie, prin 
înfrățirea pe câmpul de bătae, vărsând sângele 
impreună pentru aceeaş mare şi dreaptă cauză. 

Mai mult: Fiii celor două naţiuni surori au lup- 
tat şi au sângerat, grupaţi în acelaş mănunchiu pe 
frontul moldovean, unde ofiţeri de elită francezi 
au venit să ajute refacerea oştirilor noastre şi să 
lupte cot la cot cu mândrii noştri soldaţi. 

Legăturile de amiciţie şi afecţiune dintre cele 
două ţări au prins astfel rădăcini adânci în con- 
ştiinţa ambelor popoare şi au devenit indisolu- 
bile. 

Ele au fost consfinţtie şi printr'un tratat de a- 
lianţă defensivă.
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Această alianţă este menită a îi perpetuă, pen- 
tru că are la bază: prietenia indisolubilă a celor 

două naţiuni, glasul etern al sângelui lor comun 
şi urmărirea continuă a aceluiaş ideal de pace şi 
de apropiere a tuturor popoarelor. 

Franţa, ca şi România, îşi dau seama că, ga- 
ranţia păstrărei şi propăşirei civilizaţiunei lumei 
este pacea, iar asgurarea mersului continuu as- 
cendent al omenirei depinde de colaborarea paş- 
nică a popoarelor civilizate. 

De aceea Franţa, ca şi România, călăuzite de 
acest scop suprem, urmăresc cu hotărire o poli- 
tică profund pacifică. 

Convinse că un război mondial ar fi o catas- 
trofă pentru civilizaţia lumei, amândouă ţările 
sunt hotărite să împiedice asemenea catastrofă. 

Cum orice încercare de a schimbă bazele păcei 
actuale este de natură a provocă un război ge- 

neral, Franţa şi România apără cu energie in- 
tangibilitatea tratatelor de pace încheiate în 
1919. 

Pe de altă parte, ambele ţări, încredințate că 
opera de justiţie, consfinţită prin tratatele de pace 
din 1919, satisface aspiraţiunile legitime ale po- 
poarelor europene şi în acelaş timp garantează 
pacea, sunt decise a apără această operă de jus- 
tiție. 

Țintind către acelaş ideal şi servindu-se de a- 
celeaşi mijloace, cele două ţări aliate sunt menite 
a merge continuu mână în mână pe aceeaş cale 

fecundă şi luminoasă a păcii. 
Pentru Franţa, aceasta este continuarea înde- 

plinirei marei sale misiuni civilizatoare, pe care, 

cum am arătat la început, a îndeplinit-o, în tre-
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cut, prin propagarea libertăţei şi prin răspândi- 
rea culturei. 

In această zi de serbare a Franţei, să consta- 
tăm cu admiraţie că ea şi-a îndeplinit în trecut 
cu glorie înalta ei misiune în lume şi să-i urăm 
să continue a o îndeplini cu aceeaş strălucire şi 
în viitor. 

„i



4 Septembre 1929 

Discours prononce au banquet 

donne â Gen&ve en lhonneur de 

'monsieur le ministre Guerrero, 

Dâlâgue de la Republique de 

Salvador, €lu Prâsident de la 

dixieme Assemblee de la So- 

ci6i6 des Nations. 

Monsieur le President, 

Au nom de la delegation roumaine ă la Sociâte 
des Nations, je suis heureux de vous exprimer 
toute notre joie pour I'6lection de Votre Excellen- 
ce comme President de l'Assemblce de la Sociste 
et de vous oifrir l'hommage de nos sentiments de 
vive admiration et de profonde sympathie. 

En vous appelant ă la Presidence, les Del6gues 
des membres de la Societe des Nations ont voulu 
donner une consâcration oificielle ă:; l'activit€ si 
brillante et si feconde que vous avez dâveloppâe 
au sein de la Sociât€ des Nations. 

Nous nous en râjouissons vivement et vous 
f€licitons de tout coeur. 

Mesdames, Messieurs, 

Nous ne saurions oublier que Son Excellence 
Monsieur Guerrero appartient ă cette vaillante fa-
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mille de Republiques latines de l'Amsrique du 
Sud, auxquelles la Roumanie est rattachâe par un 
triple lien: communaut6 de race, sentiments d'a- 
miti6s, identite€ d'ideal pacitique. i 

Nous appartenons, en effet, tous ă cette noble 
race latine, dont un des grands poâtes roumains a 
dit qu'elle est la representante de Dieu sur la terre. 
Nous sommes gâographiquement les branches ex- 
trâmes de la latinit€: vous en occident, nous en 
orient. 

Mais, heureusement, les distances ne comptent 

plus aujourd'hui et ne nous empâchent pas de 
nous rencontrer et de travailler ensemble. 

Lorsque nous nous rencontrons, la voix du 

sang parle en nous et lamiti€ s'6tablit. 
Depuis dix ans, une collaboration extrâme- 

ment amicale existe entre la Roumanie et les RE- 
publique latines d'Amerique du Sud, au sein de la 
Societe des Nations, oii vous jouez un r6le im- 
portant. 

En effet, par votre participation ă la Socicte 
des Nations, vous confârez ă celle-ci le caractere 

V'universalit€, qui est essentiel. 

D'autre part, vous 6tes les plus fermes parti- 

sans de idee de base de la Soci6t€ des Nations: 

celle de substituer aux moyens violents la conci- 

liation et P'arbitrage dans les conflits internatio- 

naux. 
Vous Pavez prouvâ, non pas par des paroles, 

mais par des actes. 
Vous avez reconnu, dans des moments criti- 

ques, le r6le mâdiateur des organes de la Societe 

des Nations et, par cela, vous avez agrandi Pau-
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torit6 et le prestige de. cette haute institution in- 
ternationale, garante de la paix. 

La Roumanie est tout aussi profondement atta- 
châe ă l'idâe de la paix. Elle poursuit fermement 
une politique de paix et de rapprochement entre 
les peuples. 

Nous. avons donc aussi le meme idâal paciiique. 
Etroitement unie â vous par tant de liens, la 

Roumanie partage vos joies et vos peines. 
Voici pourquoi, aujourd'hui, nous avons tenu â 

- iGter avec vous le succes de notre Eminent Prâsi- 
dent, qui est aussi le succes des Râpubliques lati- 
nes de P'Amerique du Sud. 

Dans ces sentiments, je l&ve mon verre en P'hon- 
ncur de Son Excellence Monsieur le President 
Guerrero et je fais les voeux les plus chaleureux 
pour son. bonheur, ainsi que pour la plus grande 
prospârit€ des Rpublique latines de PAmerique 
du Sud. 

TRADUCERE 
4 Septembrie 1929 

Discurs pronunțat la banchetul 
dat la Geneva în onoarea D-lui 
Ministru Guerrero delegatul re- 
publicei Salvador ales preşedinte 
al Adunărei a 10-a a Soc. Na- 
fiuailor. 

Domnule Preşedinte, 

"In numele Delegaţiunei române la Societatea Na- 
ţiunilor, mă simt fericit de a vă exprimă toată bu- 
curiă noastră pentru alegerea Excelenței Voastre ca



— 213 — 

Preşedinte al Adunărei Societăţei Naţiunilor şi de 
a vă aduce omagiul sentimentelor noastre de vie ad- 
miraţie şi de profundă simpatie. 
Chemându-vă să le îiţi Preşedinte, Delegații ment- 

brilor Societăţei Naţiunilor au vroit să dea o con- 
sacrare oficială activităței aşa de strălucire şi atât 
de fecundă pe care aţi desiăşurat-o în sânul Socie- 
tăţei Naţiunilor. 

Ne bucurăm foarte mult şi vă felicităm din toată 
inima, 

Doamnelor şi Domnilor. 

Nu putem uită că Excelenţa Sa domnul Guerrero 
aparţine acestei vrednice familii a Republicelor la- 
tine ale Americei de Sud, de care România este u- 
nită printr'o triplă legătură: Comunitate de rasă, 
sentimente de amiciţie, identitate de ideal pacifist. 

In adevăr, noi aparținem toţi acestei nobile rase 

latine, despre care unul din marii poeţi români, a 

spus că ea este reprezentanta lui Dumnezeu pe pă- 
mânt, Suntem din punct de vedere geografic, ramu- 
rile extreme ale latinităţei: voi în Occident, noi în 
Orient. 

Din fericire însă, distanțele nu mai joacă astăzi 
niciun rol şi nu ne împiedecă de a ne întâlni şi de 
a lucră împreună. 

Când ne întâlnim, vocea eternă a sângelui vor- 

beşte în noi şi prietenia se stabileşte între noi. 
De zece ani există între România şi Republicele 

latine din America de Sud, o colaborare foarte a- 

micală, în sânul Societăţei Naţiunilor, în care Dv. 

jucaţi un rol atât de important. 
Intradevăr, prin participarea D-voastre la Socie- 

tatea Naţiunilor, îi conferiți acesteia caracterul de 

universalitate, care este esenţial. 
Pe de altă parte, D-voastră sunteți cei mai hotă- 

rîţi partizani ai ideei de bază a Societătei. Naţiuni- 

lor: aceea de a substitui mijloacelor violente, con- 

ciliaţiunea şi arbitrajul în conflictele internaționale.
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Aţi dovedit-o nu numai 'prin cuvinte, dar şi prin 
acte.. In momente critice, D-voastră aţi recunoscut 
organelor Societăţei Naţiunilor rolul de mediator 
şi aţi mărit astfel autoritatea şi prestigiul acestei 
înalte Instituţiuni internaţionale, care garantează 
pacea. 

România este tot atât de profund legată de ideea 
păcei. Ea urmăreşte cu tărie o politică de pace şi 
de apropiere între popoare. 
Avem deci şi acelaş ideal de pace. 
Strâns unită de D-voastră prin atâtea legături, 

România ia parte la bucuriile şi la suferințele Dom- 
niei voastre. 

lată dece am ţinut astăzi să sărbătorim împreună, 
succesul eminentului nostru Preşedinte, care este în 
acelaş timp succesul Republicelor latine ale Ame- 
ricei de Sud. 

In aceste sentimente, ridic paharul meu în onoa- 
rea Excelenței Sale Domnul Preşedinte Guerrero şi 
fac urările cele mai călduroase pentru fericirea sa, 
precum şi pentru cea mai mare prosperitate a Re- 
publicelor latine ale Aimericei de Sud.



11 Septembre 1929 

Discours prononce ă Geneve, 

ă la dixiemne assemblte generale 

de la Sociâte des Nations dans 

la discussion gencrale du rap- 

port sur l'oeuvre accomplie par 

la Societe. 

Monsieur le President, 

Mesdames, 

Messieurs, 

En €tudiant le rapport sur l/'ouvre accomplie 

par la Sociât6 des Nations pendant Pannce €cou- 

I€e, on est frapp€ par Pextrâme multiplicite et la 

diversit€ des problămes qui preoccupent la So- 

cicte. 
Cette activit6 multiple et 'vari6e pourrait sur- 

prendre ă premiăre vue, car, en dâfinitive, la So- 

cite des Nations a un seul but: garantir la paix. 

Mais ce :but unique ne saurait Gtre atteint que 

par une activit6 developpâe dans les domaines 

les plus divers de existence. 

En effet, la Socicte des Nations a reconnu que, 

si la paix est, comme M. le President Macdonald 

Pa dit, une question de morale, elle est aussi une 

question d'organisation.
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Pour assurer la paix, il ne suffit pas d'en affir- 
mer le desir et la ferme volonte, ou d'en procla- - 
mer la n6cessit€, mais il est indispensable d'or- 
ganiser la vie des peuples de telle maniere que 
la paix devienne pour eux une n6cessit€, j'oserai 
dire une n6cessit€ organique. 

Ce travail d'organisation, qui doit s 'appliquer 
ă tous les aspects de la vie et dans tous les do- 
maines de Lactivit€ humaine, est une entreprise 
gigantesque et de longue haleine. C'est aussi un 
labeur ardu et ingrat, car on ne peut en attendre 

„de resultats immâdiats. 
Cette entreprise a 6t€ tente, pour la premicre 

fois dans Lhistoire du monde, par la Societe des 
Nations et elle est poursuivie avec une mâthode et 
une iermet€, dignes de tous les 6loges.: 

II est de notre devoir de constater que la So- 
ciât6 des Nations a eu le bonheur d'avoir, des le 
debut, ă sa tâte, des hommes supârieurs, qui ont 
su diriger brillamment son activite. 

Elle a cu €galement la chance de poss&der un 
organisme d'execution, le Secrâtariat, qui atteint 
la periection. 

Si l'honorable representant de la Grande Bre- 
tagne, M. Henderson, a propos€, dans son dis- 
cours, la r€organisation du Secretariat, proposi- 
tion que nous devons 6tudier, c'est pour faciliter 
davantage le travail de cet organisme, qui merite 
toute notre gratitude pour la manicre dont il ac- 
complit ses fonctions. 

Parmi les problemes qui îorment Pobiet du 
travail d'organisation pousuivi par la Sociât6 des 
Nations, il y en a trois sur lesquels je crois utile
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de dire quelques mots: Pextension de V'arbitrage, 
la protection des minorites et le probl&me du dâ- 
sarmement. | 

Jexaminerai ensuite succinctement les princi- 
pales propositions present€es par les orateurs qui 
m'ont precede. 

L'idee de base de la Sociât€ des Nations est de 
substituer ă la guerre Parbitrage pour la solution . 
des conflits internationaux. 

Cette idee, dont les r&gles principales ont €t€ 
prevues par le Pacte, a 6t€ concrâtis6e par les 
organes de la Sociât€ dans des modeles de traites 
W'arbitrage et de conciliation et la Socist€ a îait 
tous les efforts pour P'extension de. l'arbitrage. 

Ces efforts ont donne d'importants resultats. 
Nous avons eu mâme la joie de voir que la Soci6t€ 
des Nations a obtenu, par son autorit6 morale, la 
cessation d'hostilites et a vite effectivement, par 
sa mâdiation, des conflits armâs. 

La: Roumanie a communiqu€ ă la Sociât6 des 
Nations au mois de îâvrier dernier — elle este le 
premier pays qui ait îait une telle communica- 
tion — qw'elle &tait prâte ă conclure, sur la base 
des modâles de traites propos6s par la Sociâte 

des Nations et en tenant compte des interâts r6- 

ciproques, des traites d'arbitrage et de concilia- 

tion avec tout Etat, membre ou non de la Socicte 

des Nations. 
Jespăre, V'autre part, que des €venements pro- 

chains permettront ă la Roumanie de donner sa 

signature ă la clause facultative, concernant la ju- 

risdiction obligatoire de la Cour permanente de 

Justice internationale.
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Qw'il me soit permis cependant de constater 
que l'adhesion ă Particle 36 du Statut de la Cour 
Permanente de Justice internationale n'&puise pas 
la tâche qui incombe, aux nations, en maticre 
d'arbitrage obligatoire. 

Je voudrais signaler, pour le moment, trois 
points ă €tudier. 

En premier lieu, il îaudrait €tablir le systăme 
qui, en cas de contestation sur le caractăre juri- 
dique d'un conflit, permettra de resoudre la con- 
troverse. Selon nous c'est au Conseil de la So- 
cite des Nations qu'incombe cette tâche. Le Con- 
seil devrait statuer conformement ă Particle 11 
du Pacte. 

D'autre part, il importe de hâter Poeuvre de 
codification du Droit international. 

En effet, ce qui empâche le progres de /'arbi- 
trage obligatoire, ce n'est pas tant la crainte des 
Etats de voir trancher, par un juge, des interâts 
importants, mais c'est plutât P'hâsitation des Ftats, 
quant ă la teneur de la loi internationale qui de- 

vrait Gtre appliquce. 
Le droit international est encore, pour le mo- 

ment, un domaine trop vague, pour qu'on puisse 
nettement distinguer entre la fonction de juge et 
la fonction de l€gislateur. Plus la prâcision du 
droit international s'accentuera, plus les Etats 
connaîtront d'avance la teneur de la loi qui doit 

rgir. leurs conilits, plus P'volution de Parbitrage 
obligatoire sera complete et rapide. 

Enfin, un troisi&eme point, qui merite d'âtre sou- 
lign€, est celui de V'exces de pouvoir en droit in- 
ternational. 

La situation, aujourd'hui, est telle que, pour
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constater Pexces de pouvoir par une partie, il 
faut une nouvelle convention qui lie les parties, 
afin de faire constater judiciairement le vice all€- 
gu€ de la sentence. Aussi la Dâl&gation roumaine 
a-t-elle accueilli avec satisiaction la proposition de 
la Delâgation finlandaise. Elle considere que la 
question de P'excăs de pouvoir en droit interna- 

tional — en gânâral et non seulement en ce qui 
concerne les tribunaux mixtes, qui sont des in- 
stances provisoires — devrait Gtre mise ă l'6tude, 
en vue de rechercher la possibilit€ d'arriver â la 
conclusion d'une convention internationale ă ce 
sujet. 

En ce qui concerne le problăme de la protection 
des minorites, la Sociâte des Nations la traite 
dans un esprit de sollicitude pour les minorites et, 
dernitrement, elle a admis des changements de 
procâdure en leur faveur. 

Mais ije ne crois pas qwon puisse aller plus loin 

et admettre des propositions ou suggestions, qui 

seraient de nature ă conicrer aux minoritâs la 

personnalit€ internationale au sein des Etats oi 

elles vivent. Ce serait contraire aux traites, nui- 

sible ă la consolidation des Etats et dangereux 

pour le maintien de la paix. 
D'ailleurs, il y a une tendance ă exageration 

dans ce probl&me minoritaire. 
[| convient de ne pas oublier qwavant la guerre, 

dans un Etat du centre de P'Europe, 16.000.000 

d'habitants dominaient 35.000.000 d'habitants 

dW'autres races. Les minorites d'un Etat comp- 

“taient donc par dizaines de millions. 
Maintenant la situation est tout autre: les mi-
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norites ne representent nulle part un nombre con- 
siderable d'habitants. | 

Cela ne signifie pas qw'elles n'ont pas droit ă 
une large protection, pour pouvoir maintenir leur 
liberte religieuse, culturale et linguistique. 

La Roumanie, comprend tres bien cette idee. 
Elle traite avec une grande largeur de vue ses 
minorit6s. Nous ne voulons pas les annihiler. Nous 
ne les considerons pas comme un mal. Nous les 
considerons comme un €lement tres utile au pro- 
gres du pays, par l'Emulation qui se produit en- 
tre les dificrentes cultures et races. 

Aux €lections l6gislatives de decembre pass6, 
beaucoup de minoritaires ont 6t€ €lus dâputes et 
senateurs et toutes les minorites ont declare, en 
plein Parlement, qwelles avaient joui de la plus 
complete libert€ d'€lire leurs representants. 

Derni€rement, malgr€ la situation financicre 
tres dificile, le Gouvernement roumain a attribu€ 
25 millions de lei aux €coles minoritaires, comme 

avance pour cette annce. 
D'autre part, dans un but d'apaisement, le Par- 

lement roumain a vot une loi speciale, afin de 
râintegrer dans leur situation les fonctionnaires 
minoritaires, qui avaient refus€ de prâter serment 
pour exercer leurs fonctions et avaient 6t€, pour 
cette raison, râvoquâs. 

Le probleme du desarmement est la troisieme 
question sur laquelle jaurai ă dire quelques pa- 
roles. 

C'est le probleme fondamental pour le main- 
tien de la paix et, d'autre part, il est dâlicat et 
ires complexe. Cela explique pourquoi, bien qu'il
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iasse Pobjet d'une constante prâoccupation de la 

Sociât€ des Nations, les progres râalises ne sont 

pas trees marquss. 

Par application de Particle 8 du Pacte, il faut 

realiser la limitation progressive des armements. 

A ce sujet, les conversations qui se poursuivent 

entre ia Grande-Bretagne et les Etats-Unis de 

PAmârique sont de bon augure. Souhaitons ar- 

demment qwelles conduisent ă une conference des 

principales Puissances maritimes, qui puisse €ta- 

blir un accord pratique de limitation navale. 

Mais pour la solution integrale du probleme, 

il faut travailler sur trois plans paraliăles: 1) li- 

mitation progressive des armements terrestres et 

navals; 2) d&sarmement moral; 3) desarmement 

€conomique. | 

En effet, le dâsarmement integral ne saurait 

Gtre que la consequence d'un rapprochement sen- 

sible des peuples, de nature ă assurer une paix 

durable. 
La Sociâte des Nations doit concentrer toute 

son attention sur ce problăme, dont tout depend, 

car /arbitrage deviendrait normal et naturel, 

quand le desarmement sera râalis€. 

La grande idee soulevâe ă cette tribune, celle 

d'un lien federal pour les Etats d'Europe, est aussi 

en &troite relation avec le dâsarmement moral et 

6conomique. Sa 

Avant d'aborder Pexamen des principales pro- 

positions €noncâes au cours de cette discussion 

generale, je tiens ă m'associer ă une constatation 

faite par la plupart des orateurs 'qui m'ont pr6- 

cede.
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Je îais allusion aux accords conclus ă la Con- 
îcrence de La Haye pour l'Evacuation de la Rhâ- 
nanie et pour la liguidation de la guerre. - 

Ces accords, qui tendent ă regler definitive- 
ment les problemes lgues par la guerre, sont 
G'une importance capitale pour le rapprochement 
des peuples et le progres de la paix. 

„ Mais, pour que ce resultat soit atteint, il îaut 
que la liquidation soit vraiment gâncrale et c'est 
pourquoi on a dâcid€ qu'elle porte aussi sur les 
r6parations orientales. Sans cela, on serait arriv€ 
seulement ă une liquidation partielle et des causes 
de îriction, de mâfiance et d'inquiâtude auraient 
persiste au centre de l'Europe. 

Passons maintenant aux principales proposi- 
tions faites pendant cette discussion gâncrale. 

La Delegation, Roumaine âtudiera avec intârât 
la proposition qui tend ă mettre d'accord les dis- 
positions du Pacte de la Sociâte des Nations avec 
celles du Pacte de Paris. 

Par le îait que les Membres de la Sociât€ des 
Nations sont, pour la plupart, des signataires du 
Pacte de Paris, certains resultats sont, des ă prâ- 
sent, acquis. 

IYapres le Pacte de la Societe des Nations, la 
guerre n'est pas interdite dans quatre cas. Or. en 
signant le Pacte de Paris, en condamnant la guerre 
et en declarant y renoncer, les Ftats qui sont 

aussi Membres de la Sociâte des Nations ont re- 
nonce ipso facto au droit de faire la guerre dans 
le cas oi notre Pacte la considere comme licite. 
C'est un resultat important, qw'il est utile de con-
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stater et qui est acquis en dehors de tout amen- 

dement du Pacte de la Sociste des Nations. 

Mais, reste la question de article 16 de notre 

pacte. Ce dernier article est €dict€ en prevision 

de la guerre interdite par le Pacte de la Sociât€ 

des Nations. Si donc un Etat fait la guerre en vio- 

lant le Pacte de Paris, mais sans violer le Pacte 

de la Societe des Nations — c'est-ă-dire dans les 

quatre cas oi la guerre m'est pas interdite d'apres 

ce dernier pacte — on pourrait douter si les sanc- 

tions prevues par article 16 jouent. 

Cette situation doit &tre clarifice. 

La Dâlâgation Roumaine est d'avis que, pour 

tout Etat Membre de la Sociât& des Nations et 

signataire du Pacte de Paris, Particle 16 doit s'ap- 

pliquer d&s que cet Etat commet une voilation du 

Pacte de Paris. 

D'autre part, pour les signataires du Pacte de 

Paris, qui ne sont pas membres de la Soci6te des 

Nations, si Particle 16 ne peut pas crâer ă leur 

charge une obligation de faire, il crâe pourtant une 

obligation de ne pas faire, c'est-ă-dire Pobligation 

de ne pas s'opposer aux sanctions prevues par le 

Pacte de la Socet€ des Nations pour punir la 

guerre. 

Varrive ă la proposition, qui a 6t€ et restera le 

point culminant de cette session de la Sociâte des 

Nations: celle de M. le President Briand, de creer 

un lien federal entre les Etats de PEurope. 

Tous les orateurs qui en ont pari, et Mr. 

Briand le premier, ne se sont pas dissimul les 

&normes difiicultes, qui doivent 6tre surmontâes,
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pour r€aliser cette îedâration et personne ma de-. 
mand€ de procâder tout de suite ă la realisation. 

C'est une grande ide lance, qui: va faire son 
chemin. Elle jouit de la sympathie de tous. Je suis 
heureux: de dâclarer que jai la conviction pro- 
fonde de sa rcalisation, pour le plus grand bien de 
!'Europe et de Fhumanite enticre. 

“Tla 6t6 convenu que le Gouvernement frangais 
jera parvenir ă tous les Etats- europâens un m6- 

moire ă ce sujet et que les Gouvernements met- 
tront ă /'Stude cette question et comuniqueront 
leurs observations au Gouvernement îranqais. 

Nous examinerons les rsultats de ces 6tudes 
l'ann6e prochaine. 

D'ores et deja, quelques points sont prâcisâs: 
d'abord, il ne s'agit pas d'une organisation qui 
creerait un antagonisme entre l'Europe et un au- 
tre continent. Bien au contraire: cette organisa- 
tion est destine ă faciliter la cooperation de lEu- 
rope avec les autres continents. 

En second lieu, ce lien federal ne changera en 
rien la situation des Etats comme Membres de la 
Sociât€ des Nations. 

En troisi&me lieu, il est entendu qu'il s'agit d'a- 
bord d'une organisation ă base €conomique, cette 
forme 6tant moins difficile ă realiser. 

En relation avec ce probleme, l'honorable re- 
prâsentant de la Belgique, Mr. Paul Hymans, a 
fait des suggestions importantes. Il a propos€ la 
conclusion de conventions commerciales collec- 
tives, inspir€es par la Conf6rence €conomique de 
1927. 

La mise en pratique de ses suggestions pour-
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rait servir comme une 6tape vers la r6alisation 

de la grande idee. 
Espârons que la Sociâte des Nations menera â 

bon resultat cette noble initiative de Mr. le Pr6- 

sident Briand, en prâparant un grand avenir ă 

'Europe et au genre humain. 

Au moment oi tous nos eiforts tendent ă creer 

un avenir nouveau, qui puisse fondre en un tout 

harmonieux les ralisations peniblement acquises 

aprăs de longues annses de guerre et de soufiran- 

ces, une voix s'est 6levee ici pour proclamer, com- 

me ideal, la restauration d'un pass6 perime. 

Pour justifier cet espoir de retour au pass6, on 

s'est prevalu de Pidee que les r6alisations humai- 

nes ne sont pas 6ternelles. 

I! est vrai que le monde est soumis ă la loi chan- 

geante du sort. 
Mais histoire est lă pour prouver que ce qui 

sera n'est jamais la reconstitution de ce qui a 6t6. 

LPorateur estim6, auquel je fais allusion, s'enor- 

gueillissant du privil&ge, que lui ofire Vâge, d'a- 

voir vu naître, se developper et s'6crouler des em- 

pires puissants et, îort de cette expârience, a cru 

pouvoir proclamer la precarit€ de Pordre actuel 

des choses. 
Si c'est lă une opinion philosophique, nous m'a- 

vons rien a redire. 

Si est, au contraire, une doctrine politique, 

nous sommes forcâs de constater qwelle sape ă 

la base le principe sur lequel repose la Sociâte 

des Nations. 
Celui, qui a vu les empires naitre, se developper 

et s'crouler, a assiste ă un procăs historique, en 

15
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simple spectateur. Mais celui, qui vient travailler 
au sein de la Sociât des Nations, est appel â 
remplir une tâche d'associ€, dont Pobligation pre- 
micre est le respect du contrat. 

D'ailleurs, quelle association serait possible, si 
lun des associ€s est guid€ par la doctrine de la 
vie et du developpement et P'autre par la doctrine 
de la mort et de /'croulement ? 

Comment la Sociât€ des Nations pourrait-elle 
se developper, si !'on revendique le droit de jux- 
taposer dans son sein des contradictions qui s'ex- 
cluent ? 

C'est pourquoi je prefăre attribuer aux paroles 
prononcees ici, ă ce sujet, la simple valeur d'une 
opinion personnelle, tout en laissant aux autres 
le soin de juger si la sincerit€ est une raison suf- 
fisante pour avoir le droit de dire des choses aux- 
quelles il n'est mâme pas permis de penser. 

Quant ă la Roumanie, elle a tirg son enseigne- 
ment de histoire et sait que seules n'ont pas dure 
les choses qui ont eu ă leur base Linjustice. 

Voici pourquoi, dâsireuse de vivre et de se d6- 
velopper dans son cadre historique naturel, la 
Roumanie a, comme devise, d'ofirir ă tous la jus- 
tice. Mais elle se permet de rappeler qw'â cette 
justice elle a droit aussi. 

Aprăs un calvaire plusieurs fois seculaire, jus- 
tice a 6t€ rendue ă la nation roumaine. File a pu, 
pour la premiere fois, r&unir dans un seul faisceau 
ses branches longtemps opprimces. 

Cette ceuvre de justice et les traites qui Pont 
Gtablie seront Energiquement defendus par le peu- 
ple roumain. 

Aussi, Pinterât de la paix exige que nulle nation
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ne se dâsinteresse de cet empoisonnement de 
Pâme des peuples, dont parlait Mr. Briand et qu'il 
a qualifi€, â juste titre, de crime abominable. 

C'est un devoir pour tous que de veiller ă ce 
que cette propagande de haine cesse. 

Il a ct dit avec raison qu'il faut punir la guerre. 
Mais il faut aussi poursuivre et arrâter la prepa- 
ration de la guerre. a 

Le peuple roumain sait, d'ailleurs, harmoniser 

ses propres intârâts avec les interâts gen€raux du 

monde civilis€ et a la conviction, quw'en se deien- 

dant, il defend aussi la cause commune de la paix. 
Il se bornera ă se dâfendre et ne se livrera ja- 

mais ă des agressions, car il n'attend rien d'une 

guerre. 
Au contraire, il attend tout de la paix, parce 

qwune &re nouvelle s'est ouverte pour lui par la 

r6alisation de son unit€ nationale et il a besoin 

d'une paix durable pour se consolider et pros- 

pârer. 
C'est pour cela qu'il ne peut exister au monde 

un peuple plus attache ă Lidce de la paix et plus 

desireux de collaborer de toutes ses forces ă P'ceu- 

vre pacifique de la Sociâte des Nations.
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TRADUCERE 

11 Septembrie 1929 

Discurs pronunțat la Geneva, 
la a zecea adunare a Societăţii 
Naţiunilor în discuția generală 
a raporiului asupra operei înde- 
plinită de Societate. 

Domnule Preşedinte, 

Doamnelor, 

Domnilor, 

Studiind raportul asupra operei îndeplinite de că- 
tre Societatea Naţiunilor în decursul anului trecut, 
suntem impresionați de marea mulţime şi diversitate 
a problemelor care preocupă Societatea. 

Această activitate multiplă şi variată poate sur- 
prinde la prima vedere, fiindcă, în definitiv, Socie- 
tatea Naţiunilor are un singur scop: acela de a ga- 
rantă pacea. 

Dar acest scop unic nu poate îi atins decât prin- 
tr'o activitate desfăşurată în domeniile cele mai di- 
ferite ale existenţei. 

In adevăr, Societatea Naţiunilor a recunoscut că, 
dacă pacea este, după cum a spus domnul Preşedinte 
Macdonald, o chestiune de morală, ea este aseme- 
nea o chestiune de organizare. 

Pentru a asigură pacea, nu este deajuns a afirmă 
dorinţa şi voinţa hotărâtă de pace, sau de a proclamă 
necesitatea ei, ci este indispensabil de a organiză 
viaţa popoarelor în aşa fel, încât pacea să devină 
pentru ele o necesitate, aşi cuteză să spun o necesi- 
tate organică. 

Această lucrare de organizare, care trebue să se 
aplice la toate aspectele vieței şi în toate domeniile 
activităţei omeneşti, este o întreprindere uriaşă şi 
de lungă durată. Ea este asemenea o muncă grea şi
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ingrată, pentrucă nu putem aşteptă rezultate ime- 

diate. 
Intreprinderea aceasta a îost încercată, pentru 

prima oară în istoria lumei, de către Societatea Na- 

țiunilor şi ea este continuată cu o metodă şi 0 ho- 
tărire demne de toate elogiile. 

Este de datoria noastră să constatăm că Societa- 

tea Naţiunilor a avut fericirea de a avea, dela în- 

ceput, în fruntea ei, oameni superiori, cari au ştiut 

să-i conducă în mod strălucit activitatea. 
Fa a mai avut deasemenea norocul de a posedă 

un lorganism de executare, Secretariatul, care a- 

tinge perfecțiunea. 

Dacă onorabilul reprezentant al Marei Britanii, 

domnul Henderson, a propus, în discursul său, reor- 

ganizarea Secretariatului, propunere pe care o vom 

studiă, a făcut-o pentru a înlesni şi mai mult lucră- 

rile acestui organism, care merită toată recunoştinţa 

noastră pentru modul cum îşi îndeplineşte funcţiu- 

nile. 

Printre problemele” care formează obiectul operei 

de organizare urmărită de Societatea Naţiunilor, 
sunt trei asupra cărora cred util a spune câteva cu- 

vinte: extinderea arbitrajului, protecţiunea minori- 

tăţilor şi problema dezarmărei. 
Voi examină apoi pe scurt principalele propuneri 

prezentate de oratorii cari m'au precedat. 

Ideia de bază a Societăţei Naţiunilor este de a 

înlocui războiul prin arbitraj, pentru soluționarea 

conflictelor internaţionale. 

" Această ideie, ale cărei reguli principale au fost 

prevăzute în Pact, a fost concretizată de către or- 

ganele Societăţei în modele de tratate de arbitrai şi 

de conciliaţiune şi Societatea a făcut toate sforţă- 

rile pentru extinderea arbitrajului. 
Aceste sforțări au dat rezultate importante, Am 

avut chiar bucuria de a vedea că Societatea Naţiu- 

nilor a obţinut, prin autoritatea sa morală, încetarea
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ostilităţilor, iar, prin mediaţia sa, a evitat în mod 
efectiv conflicte armate. 
România a comunicat Societăţei Naţiunilor, în luna 

Februarie trecut, — ea este prima țară care a făcut 
o astiel de comunicare, — că este gata să încheie, 
pe baza modelelor de tratate propuse de Societatea 
Naţiunilor și ţinând seama de interesele reciproce, 
tratate de arbitraj şi de conciliațiune, cu orice Stat, 
membru sau nu al Societăţei Naţiunilor. 

Pe de altă parte, sper că evenimentele viitoare 
vor permite României să-şi dea semnătura pentru 
clauza facultativă privitoare la jurisdicțiunea obli- 
satoare a Curţii permanente de justiție internațio- 
nală 
“Să-mi îie totuşi îngăduit să constat, că adeziunea 

la articolul 36 al Statutului Curţei permanente de 
justiţie internaţională, nu siârşeşte sarcina ce in-' 
cumbă naţiunilor, în materie de arbitraj obligator. 

Vroesc să semnalez pentru moment trei puncte 
de studiat. 

In prim loc, trebue stabilit sistemul care, în caz 
de contestaţie asupra caracterului juridic al unui 
conflict, ne va permite să rezolvim controversa. După 
părerea noastră, această sarcină incumbă Consiliu- 
lui Societăţei Naţiunilor. Consiliul ar trebui să ho- 
tărască, conform articolului II al Pactului. 

Pe de altă parte, este important de a grăbi opera 
de codificare a Dreptului internațional. 

In adevăr, ceeace împiedecă progresul arbitrajului 
obligator, nu este atât teama Statelor de a vedea 
soluționate, de către un judecător, interese impor- 
tante; ci mai ales, ezitarea Statelor, în ce priveşte 
formularea legei internaţionale, care ar urmă să [i 
se aplice. 

Dreptul internaţional este încă, în momentul de 
îaţă, un domeniu prea vag, peniru a putea distinge 
limpede între funcțiunea de judecător şi funcțiunea 
de legislator. Cu cât se va accentuă mai mult pre- 
ciziunea Dreptului internaţional, cu cât Statele vor 
cunoaște mai deplin dinainte cuprinsul legei care
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urmează să se aplice conflictelor lor, cu atât evo- 
luţia arbitrajului obligator va fi mai completă şi mai 

rapidă. 

In sfârşit, un al treilea punct care merită să îie 
subliniat, este excesul de putere în dreptul interna- 

țional. 

Situaţia este astăzi în aşa îe!, încât pentru a se 
constată excesul de putere de către o parte, trebue 
o nouă convenţie care să lege părţile, spre a se îace 
judecătoreşte constatarea viţiului imputat sentinţei. 
De aceea, Delegaţiunea română a primit cu satis- 
facţie propunerea Delegaţiunei finlandeze. Ea consi- 
deră că, chestiunea excesului de putere în dreptul 
internaţional în general şi numai în ce priveşte tri- 
bunalele mixte, care sunt instanțe provizorii, — tre- 
bue pusă în studiu, pentru a căută posibilitatea de a 
ajunge la încheierea unei convențiuni internaționale, 

în această privinţă. 

In ce priveşte problema protecţiei minorităţilor, 
Societatea Naţiunilor a tratat-o într'un spirit de so- 
licitudine pentru minorităţi, şi a admis în ultimul 

timp schimbări de procedură în favoarea lor. 
Nu cred însă că se poate merge mai departe şi 

admite propuneri sau suggestiuni, care ar îi de na- 
tură a conferi minorităţilor personalitatea interna- 

țională în sânul Statelor în care trăiesc. Acest lucru 

ar îi contrariu tratatelor, dăunător consolidărei Sta- 

telor şi primejdios pentru menţinerea păcei. 

Există, dealtminteri, o tendinţă de exagerare în 
această problemă a minorităţilor. 

Nu trebue să uităm că, înainte de război, întrun 
Stat din centrul Europei, 16.000.000 de locuitori do- 
minau 35.000.000 de locuitori de alte rase. Minori- 
tăţile dintr'un Stat erau deci de zeci de milioane. 

Acuma situaţiunea este cu totul alta: nicăeri mi- 

norităţile nu reprezintă un număr considerabil de 

locuitori. 
Aceasta nu înseamnă că ele nu au dreptul la o
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largă protecţiune, pentru a-şi putea menţine liber- 
tatea religioasă, culturală, limbistică. 

România înţelege foarte bine această ideie. Fa 
tratează minoritățile ce trăiesc pe teritoriul ei, cu o 
mare lărgime de vederi. Noi nu vroim să le anihi- 
lăm, noi nu le considerăm ca un rău. Noi le consi- 
derăm ca un element foarte folositor progresului ță- 
rei, prin emulaţia care se produce între diieritele 
culturi şi rase. 

La alegerile legislative din Decembrie trecut, mulţi 
minoritari au fost aleşi deputaţi şi senatori şi toate 
minoritățile au declarat în plin Parlament, că s'au 
bucurat de cea mai complectă libertate de a-şi alege 
reprezentanţii. 

Acum de curând, cu toată situaţiunea noastră îi- 
nanciară foarte grea, Guvernul român a atribuit 
şcoalelor minoritare 25 milioane de lei, ca o primă 
sumă pentru anul acesta. 

Pe de altă parte, într'un scop de împăciuire, Par- 
lamentul român a votat o lege specială, ca să rein- 
tegreze în situaţiunea lor pe funcţionarii minoritari 
cari reiuzaseră să depună jurământul necesar exer- 
ciţiului funcţiunei lor şi fuseseră  revocaţi, din acea- 

stă cauză. 

A treia chestiune, asupra căreia voi avea de spus 
câteva cuvinte, este problema dezarmărei. 

Această problemă fundamentală pentru menţine- 
rea păcei şi, pe de altă parte, este o problemă foarte 
delicată şi foarte complexă. Aşa se explică pentru 
ce, deşi ea face obiectul unei preocupări constante 
din partea Societăţei Naţiunilor, progresele realizate 
nu sunt prea însemnate. 

Prin aplicarea articolului 8 din Pact, trebue să se 
realizeze limitarea progresivă a armamentelor. 

In legătură cu aceasta, conversațiile care se ur- 
mează între Marea Britanie şi Statele-Unite ale 
Americei de Nord, sunt o bună prevestire. Noi dorim 
din inimă ca ele să conducă la o Conferinţă a prin-
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cipalelor Puteri maritime, care să poată stabili un 

acord practic de limitarea armamentelor navale. 

Dar, pentru soluţionarea integrală a acestei pro- 

bleme, trebue să lucrăm pe trei planuri paralele : 

1) limitarea progresivă a armamentelor terestre şi 

navale: 2) dezarmarea morală; 3) dezarmarea e- 

conomică. 

In adevăr, dezarmarea integrală nu poate îi de- 

cât consecinţa unei apropieri serioase a popoarelor, 

de natură a asigură o pace durabilă. 

Societatea Naţiunilor trebue să concentreze toată 

atenţia sa asupra acestei probleme, de care depinde 

totul, căci arbitrajul va deveni normal şi natural, 

când dezarmarea va îi realizată. 

Marea ideie vestită dela această tribună, aceea a 

unei uniri federale a Statelor Europei, este şi ea în 

strânsă legătură cu dezarmarea morală şi econo- 

mică. 

Inainte de a începe cercetarea principalelor pro- 

puneri enunțate în cursul acestei discuţiuni generale, 

țin să mă asociez la o constatare făcută de maiori- 

tatea oratorilor cari m'au precedat, 

Mă refer la acordurile încheiate la Conierinta de 

la Haga, pentru evacuarea Renaniei şi pentru lichi- 

darea războiului. 

“ Aceste acorduri, ce tind să reglementeze definitiv 

problemele rămase depe urma războiului, sunt de o 

importanță capitală pentru apropierea popoarelor şi 

progresul păcei. 
Dar, pentru ca acest rezultat să fie atins, trebue 

ca lichidarea să fie întradevăr generală, şi pentru 

acest motiv s'a hotărît ca ea să cuprindă şi repara- 

țiunile orientale. 
Fără aceasta, am îi ajuns la o lichidare parţială 

şi ar îi rămas în centrul Europei cauze de neînțele- 

gere, de neîncredere şi de nelinişte. 

Să trecem acum la principalele propuneri făcute 

în timpul acestei discuţiuni generale.
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Delegaţiunea română va studiă cu tot interesul 
propunerea care tinde să pună de acord dispozițiu- 
nile din Pactul Societăţei Naţiunilor, cu acelea din 
Pactul dela Paris. 

Prin faptul că cei mai mulţi membri ai Societăţei 
Naţiunilor sunt semnatari ai Pactului dela Paris, u- 
nele rezultate sunt, încă depe acum, dobândite. 
După dispoziţiunile Pactului Societăței Naţiunilor, 

războiul nu este interzis în patru cazuri. Dar, sem- 
nând Pactul dela Paris, prin care condamnă războ- 
iul şi declară că renunță la el, Statele care sunt şi 
membre ale Societăţei Naţiunilor, au renunţat ipso 
facto la dreptul de a face război, în cazurile rare 
în care Pactul nostru îl consideră ca licit. Acesta 
este un rezultat important, pe care este util să-l con- 
statăm şi care este dobândit în afară de orice amen- 
dare a Pactului Societăţei Naţiunilor. 
Rămâne însă chestiunea articolului 16 din Pactul 

nostru. Acest ultim articol este edictat pentru even- 
tualitatea războiului interzis de Pactul Societăţei 
Naţiunilor. Dacă deci un Stat ar îace război, violând 
Pactul dela Paris, dar fără a violă Pactul Societă- 
ței Naţiunilor, adică ar face război în unul din cele 
patru cazuri în care războiul nu este interzis după 
acest ultim Pact, ne-am putea îndoi dacă intră în 
vigoare sancţiunile prevăzute de articolul 16. 

Această situaţiune trebue lămurită. Delegaţiunea 
Română este de părere că articolul 16 trebue să se 
aplice oricărui Stat membru al Societăţei Naţiuni- 
lor şi semnatar al Pactului dela Paris, îndată ce a- 
cel Stat ar comite o violare a Pactului dela Paris. 

Pe de altă parte, pentru semnatarii Pactului din 
Paris, cari nu sunt membri ai Societăţei Naţiunilor, 
dacă articolul 16 nu ar putea să creieze în sarcina 
lor o obligațiune de a îace, el creiază totuşi o obli- 
gațiune de a nu face, adică obligaţiunea de a nu se 
Gpune la sancţiunile prevăzute de Pactul Societăței 
Naţiunilor, pentru a pedepsi războiul. 

Ajung la propunerea care este şi va rămâne punc-
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tul culminant al acestei sesiuni a Societătei Natiu- 

nilor, propunerea Domnului Preşedinte Briand, de 

a creiă o legătură federală între Statele Europei. 

Toţi oratorii cari au vorbit despre aceasta şi cel 

dintâi domnul Briand, nu şi-au ascuns greutăţile ce 

trebuesc învinse, pentru a realiză această îedera- 

ţiune şi nimeni nu a cerut să se proceadă numaide- 

cât la înfăptuirea ei. 

Este o mare ideie enunțată, care îşi va urmă ca- 

lea ei. Fa se bucură de simpatia tuturor. Sunt îe- 

ricit de a declară, că sunt proiund convins de reali- 

zarea ei, spre cel mai mare bine al Europei şi al în- 

tregei omeniri. 

S'a convenit că Guvernul francez va trimite tu- 

turor Statelor europene un memoriu în această pri- 

vință şi că Guvernele vor pune în studiu această 

chestiune şi vor comunică observațiunile lor, Guver- 

nului francez. 

Vom examină anul viitor rezultatele acestor studii. 

Câteva puncte au fost precizate încă depe acum: 

întâi, nu este vorba de o organizare care să creieze 

un antagonism între Europa şi un alt continent. Din 

potrivă: această organizare este meniţă să uşureze. 

cooperarea Europei cu celelalte continente. 

In al doilea rând, această legătură federală nu va 

schimbă întru nimic situaţiunea Statelor, ca mem- 

bre ale Societăţei Naţiunilor. 

In al treilea rând, este înţeles că e vorba înainte 

de toate de o organizaţie cu bază economică, îorma 

aceasta fiind. mai puţin greu de realizat. 

Domnul Paul FHymans, onorabilul reprezentant al 

Belgiei, a făcut suggestiuni importante, în legătură 

cu această problemă. Domnia sa a propus încheie- 

rea de convenţiuni comerciale colective, inspirate 

de Conierinţa economică din 1927. 

Punerea în executare a acestor suggestiuni poate 

servi ca o etapă către realizarea ideii mari a d-lui 

Briand. Să nădăjduim că Societatea Natiunilor va 

duce la un bun rezultat această nobilă inițiativă a
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domnului Preşedinte Briand, pregătind astfel un vii- 
tor strălucit pentru Europa şi genul omenesc. 

In momentul în care toate sforțările noastre tind 
să creieze un viitor nou, care să poată topi într'un 
tot armonios realizările atât de greu dobândite după 
atâţi ani de război şi de suferinţe, o voce s'a ridicat 
aici, pentru a proclamă, ca ideal, restaurarea unui 
trecut perinat. 

Spre a justifică această speranță de intoarcere la 
trecut, cel ce a vorbit, s'a prevalat de ideia că în- 
făptuirile omeneşti nu sunt eterne. 

Este adevărat că lumea este supusă legei schim- 
bătoare a soartei. Istoria însă ne probează că ceeace 
va îi, nu este niciodată reconstituirea a ceeace a 
ost, 

Oratorul stimat, la care fac aluziune, mândrindu-se 
cu privilegiul pe care i-l dă vârsta, de a îi văzut 
născându-se, desvoltându-se şi prăbuşindu-se impe- 
rii puternice şi, bazat .pe această experienţă, a cre- 
zut că poate să proclame. precaritatea ordinei ac- 
tuale de lucruri. 

Dacă, afirmând aceasta, el a emis o părere filo- 
sofică, nu avem nimic de reproșat. Dacă însă, din 
potrivă, el a formulat o doctrină politică, suntem ne- 
voiţi să constatăm că asemenea doctrină surpă din 
temelie principiul pe care este clădită Societatea 
Naţiunilor. 

Cel care a văzut imperii născându-se, desvoltân- 
du-se şi pierind, a asistat la un proces istoric, ca 
simplu spectator. Dar acel care vine să lucreze în 
sânul Societăţei Naţiunilor, este chemat să îndepli- 
nească aci o sarcină de asociat, a cărui primă obli- 
gaţiune este respectul contractului. 

Dealtminteri, ce asociaţie ar îi posibilă, dacă u- 
nul dintre asociaţi s'ar conduce după doctrina vieței 
şi a progresului, iar altul după doctrina mortei şi a 
năruirei? Cum ar mai puteă să se desvolte Socie- 
tatea Naţiunilor, dacă se revendică dreptul de a iux- 
tapune în sânul ei, contradicțiuni cari se exclud ?
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De aceea, prefer să atribui cuvintelor pronunţate 

aici, în această privinţă, simpla valoare a unei pă- 

reri personale, lăsând altora grija de a judecă dacă 

sinceritatea este un motiv suficient pentru a da cui- 

va dreptul să spună lucruri, la care nu-i este permis 

nici să se gândească. 

Cât despre România, ea a dedus învăţămintele ei 

din istorie şi ea ştie că numai acele lucruri nu au 

durat, care au avut la baza lor nedreptatea. 

lată dece, doritoare de a trăi si de a se desvoltă 

în cadrul său istoric natural, ea are, ca deviză, de a 

oferi tuturor dreptatea. Dar ea îşi permite să aducă 

aminte, că la această justiţie are şi ea dreptul. 

După un calvar de mai multe secole, dreptate s'a 

făcut naţiunei române. Ea a putut, pentru prima 

dată, să întrunească întrun singur mănunchiu, ra- 

murile sale, de atâta vreme supuse unui jug străin. 

Opera aceasta de justiţie şi tratatele care au con- 

sfinţit-o, vor fi apărate cu energie de poporul român. 

Interesul păcei cere ca nici o naţiune să nu se de- 

sintereseze de acea otrăvire a sufletului popoarelor, 

de care vorbea domnul Briand şi pe care, cu drept 

cuvânt, a calificat-o de crimă îngrozitoare. 

Este o datorie pentru toţi, de a face ca această 

propagandă de ură să înceteze. 

S'a spus, cu dreptate, că trebue pedepsit războ- 

iul. Dar trebue, asemenea, a urmări şi opri şi pre- 

gătirea războiului. 

Poporul român, ştie, dealtfel, să armonizeze pro- 

priile sale interese, cu interesele generale ale lumi 

civilizate şi are convingerea că, apărându-se, apără 

şi cauza comună a păci. 

El se va mărgini să se apere şi nu se va dedă nici- 

odată la agresiuni, căci nu aşteaptă nimic dela un 

război. 

Dimpotrivă, el aşteaptă totul dela pace, fiindcă o 

nouă eră s'a deschis pentru el, prin realizarea uni-
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tăţei sale naţionale, şi el are nevoie de o pace trai- 
nică, pentru a se consolidă şi a propăşi. 
“De aceea, nu poate există pe lume un popor mai 

legat de ideia păcei şi mai doritor de a contribui, 
din toate puterile sale, la opera pacitică a Societăţei 
Naţiunilor,



11 Octobre 1929 

Toast prononce au banquei 

offert par le gouvernement rou- 

main en l'honneur de Monsieur 

le ministre de la grande Bre- 

tagne R. Greg, qui allait quitter 

le pays. 

Monsieur le President, 

Excellence, 

Mesdames, 

Messieurs, 

Notre r6union de ce soir, animâe de la plus 
charmante cordialite, est toutefois empreinte d'une 
certaine m&lancolie. 

La joie que nous ressentons de nous retrouver 
ensemble est mâle des regrets que nous €prou- 

vons ă cause du dâpart imminent de Monsieur le 

Ministre de la Grande Bretagne. 

Il y aura ces jours-ci trois ans depuis que son 
Excellence reprâsente en Roumanie le Royaume 

Uni. 
Ayant une conception tr&s haute de sa mission, 

Monsieur le Ministre Greg, a 6tudi€ s6rieusement
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le pays roumain et nos problămes politiques et 
€conomiques. 

II a su toujours s'informer exactement et a in- 
forme, ă son tour, avec la plus parfaite sincerite 
et la plus grande loyaut€. 

Il a puissamment contribu€ ă ranimer dans la 
Grande Bretagne Pinter&t pour la Roumanie et â 
resserrer les rapports entre notre pays et la noble 
Nation anglaise, amie du peuple roumain et ă la- 
quelle nous rattache un lien de la plus grande va- 
leur pour les coeurs roumains: notre venârâe et 
gracieuse Reine Marie. 

Sir Robert Greg a ainsi servi d'une maniere 
&clairâe les interâts des deux pays et des râsul- 
tats bienfaisants pour eux commencent ă se îaire 
ressentir,. | 

II s'est fait un point d'honneur de pânttrer dans 
Pâme du peuple roumain et, comme bien com- 
prendre c'est aimer, il est devenu un grand ami 
de la Roumanie. 

Nous lui en sommes vivement reconnaissants. 
Il part maintenant avec la satisfaction d'avoir 

supârieurement acccompli sa haute mission. 

Le Gouvernement Roumain, par ma voix, lui 
exprime toute notre gratitude et lui souhaite le 
plus grand succes dans la nouvelle charge qu'il 
assume. 

Apres avoir developpe€ ici pendant trois ans la 
plus heureuse activit€ au service de votre grande 
patrie, vous nous quittez, Sir Robert. 

Nos viis regrets et notre profonde sympathie 
vous accompagnent.
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„Souvenez-vous toujours de ce laborieux pays, 
oi Lady Greg et vous laissez tant d'amis, qui îor- 
merit leurs meilleurs voux pour Lady "Grey et 
vous mâme. 

. Mesdames, Meşsieurs, je vous convie de lever 
vos verres en l'honneur de Monsieur le Ministre 
Greg, ainsi que pour la prosperit€ toujours plus 

resplendișsante de la Grande Bretagne. 

"TRADUCERE 

- 11 Octoinbrie 1929 
Toast postit la banchetul ofe- 

rit de: Guvernul român, în onoa- 
rea Domnului Ministru al Marei 
Britanii R. Greg, care părăsea 
fara noastră. . : 

“ Domnule Preşedinte, 

Excelență, 

Doamnelor, .. * 

Domnilor, 

Adunarea noastră de astă-seară, însufleţită de cea: 
mai încântătoare cordialitate, este totuşi întunecată 
de oarecare melancolie. 

16
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Bucuria ce resimţim de a ne găsi împreună, este 
amestecată cu regretele cauzate de plecarea foarte 

apropiată a domnului Ministru al Marei Britanii. 

Se împlinesc peste câteva zile trei ani de când 
Excelenţa Sa reprezintă în România Regatul Unit. 
Având o concepţie foarte înaltă despre misiunea 

sa, Domnul Ministru Greg, a studiat serios Ţara 
Românească şi problemele noastre politice şi eco- 
nomice. 
Domnia sa a ştiut totdeauna să se informeze exact 

şi să informeze, la rândul său, cu cea mai perfectă 
sinceritate şi cu cea mai mare lealitate. 

A contribuit foarte mult să însuilețească în Marea 
Britanie interesul pentru România şi să strângă ra- 
porturile dintre ţara noastră şi nobila Națiune En- 
gleză, amică a poporului român şi de care ne uneşte 

o legătură de cea mai mare valoare pentru inimile 

româneşti : venerata şi graţioasa noastră Regină 

Maria. 
Sir Robert Greg a servit astfel în mod luminat in- 

teresele celor două ţări şi rezultatele binefăcătoare 
pentru ele, încep să se resimtă. 
Domnia sa şi-a făcut un punct de onoare de a pă- 

trunde în sufletul poporului român, şi cum a înţelege 

înseamnă a iubi, a devenit un mare amic al Ro- 
mâniei, 

Pentru aceasta îi suntem foarte recunoscători. 
Domnia sa pleacă cu satistacţiunea de a-şi îi în- 

deplinit în mod superior înalta sa misiune. 
Guvernul român, prin vocea mea, îi exprimă toată 

recunoştinţa noastră şi îi urează cel mai mare suc- 

ces în noua sarcină pe care şi-o asumă. 
După ce aţi desfăşurat aici, timp de trei ani, cea 

mai fericită activitate în serviciul marei voastre pa- 

trii, ne părăsiţi, Sir Robert ! 
Viile noastre reorete precum şi profunda noastră 

simpatie vă vor însoți.
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Amintiţi-vă totdeauna de această ţară muncitoare, 
în care Lady Greg şi D-voastră lăsaţi atâţia amici, 
cari fac cele mai bune urări pentru Lady Greg și 
ventru D-voastră, 

Doamnelor, 

Domnilor, 

Vă rog să ridicaţi paharele în onoarea domnului 
Ministru Greg, şi pentru propăşirea din ce în ce 
mai strălucitoare a Marei Britanii.



19 Octobre 1929 

Expos€ sur lactivile des Dele- 

gations Roumaines ă la Haye, A 

Paris et d Gen&ve, fait â la 

presse roumaine ef aux corres- 

pondanis de la presse &lran- 

găres, au Ministăre des Affaires 

Etrangeres (ă Bucarest). 

Mesdames, Messieurs, 

Je suis tr&s content de vous revoir apres une 

absence assez longue. 

Comme vous le savez, je suis parti ă I'&tranger 

avec lintention de me reposer, mais, apres une se- 

maine de repos tr&s aproximatii, j'ai dâ repren- 

dre le service, pour aller d'abord ă la conference 

de ja Haye, ensuite  Geneve, et apres â Paris. 

Le grand malheur, qui a mis en deuil le pays, 

m'a oblig6 de rentrer, avant que les problemes 

qui se discutent ă Paris aient €t€ tranchâs en 

principe. En effet, je n'avais pas Pintention de res- 

ter ă Paris jusqwă la fin des travaux des com- 

missions, mais seulement jusqwă ce que les ques- 

tions de principes y aient €t€ reglces. 

Paurais dâ maintenant retourner ă Paris; 

mais la preparation du budget, la visite agreable 

que nous attendons de la part de M. Zaleski, ainsi
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que d'autres travaux urgents m'empâchent actuel» 
lement de m 'absenter, 

D'ailleurs, les interâts du pays: sont, cornme 
vous le savez, confis ă Paris, au plus expert n6- 
gociateur. 

Je vais vous exposer succinctement les: râsul 

tats obtenus dans ces dificrentes rcunions interna: 
tionales, en insistant surtout sur les points qui ont 
6t€ — chez nous, tout au moins — controverss. 

“A la Haye, en collaboration âtroite avec .M. 
Popovici, nous avons obtenu des avantages: tr&s 
importants pour la Roumanie. Toutes les person: 
nes qui aiment Pimpartialite Pont reconnu. 

Il y a eu pourtânt aussi certaines critiques“ is0- 
les. | 

On a prâtendu que la Roumanie n 'avait obtenu 
aucuri avantage et l'on en donnait, comme. preuve 
p6remptoire, le fait que le plan Young m'avait-subi 
aucune modification favorable ă la Roumanie. 

Mais le plan Young n'a subi de modification en 
faveur d'aucun pays. Ni PAngleterre, ni la Grece, 
ni la Yougoslavie, ni le Portugal n'ont obtenu au- 
cuie modification du plan Young et pourtant:ces 
pays se sont declares satisfaits des râsultats eb- 
tenus 'et les negociateurs, qui ont obtenu ces r6- 
sultats, ont 6t€. î€licites pour leurs grands succts. 

Je ne pense pas qu'en Roumanie on soit moins 
inteligent qw'ailleurs. 

Toutefois, puisque des critiques ont ct faites, 
je me crois oblig6 de donner des explications. 

Le plan Young ma pas 6t€ modifi€. Il n'6tait 
pas n6cessaire de le modifier et voici pourquoi : 
tous les avantages obtenus par P'Angleterre, - la 
Grăce, la Roumanie, la Yougoslavie, le Portugal
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ont €t€ ralises en dehors du cadre du plan Young. 

Comme il &tait indispensable, surtout pour des 

motiis techniques, mais aussi pour d'autres rai- 

sons, de ne pas apporter de modifications au plan 

Young, les redressements ont 6t€ faits ă lexte- 

rieur du plan Young et il est important de sou- 

ligner. que c'est la Roumanie, par son n6gociateur 

sans âgal, Mr. Titulesco, qui ă propose ce sys- 

teme. 

En effet, d'abord dans un mâmoire qui a €t€ 

envoy6 aux principaux pays, quelques jours a- 

vant la coni&rence, et ensuite, dans la premiăre 

dâclaration faite ă la conference, M. Titulesco a 

indiqu€ que les injustices faites ă la Roumanie par 

le plan Young pourraient Gtre redressâes soit â 

Vint&rieur du plan Young, soit ă Pexterieur, c'est- 

a-dire dans le cadre du plan Young ou en dehors 

de ce cadre. 

Aprăs nous, la Grăce a adopte aussi cette for- 

mule et, finalement, PAngleterre s'est €galement 

rallie au mâ&me systâme, de sorte que tous les 

pays sont tombes d'accord pour accepter des a- 

vantages ou redressements en dehors du plan 

Young. | 

C'est Phonneur du n6gociateur roumain d'avoir 

trouv€ la formule, qui a rendu possible laccord. 

On a encore reproche â notre gouvernement 

de ne pas avoir renseign€ suffisamment P'opinion 

publique sur les râsultats obtenus ă la Faye. 

Le gouvernement roumain, comme tout gou- 

vernement, est tenu ă certaines rserves et, dans 

notre cas, ces râserves 6taient encore plus justi- 

fices, 
Un gouvernement ne peut faire €tat que d'un
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traite regulicrement sign€. Or, les accords de la 
Haye n'ont pas pris la forme d'un trait sign€. 
C'est seulement apres la îin des negociations qui 
se poursuivent maintenant ă Paris, pour les r€- 

a 
parations orientales, ă Baden-Baden pour la 

Banque Internationale, etc., que la coniârence se 
r6unira de nouveau pour faire Vaccord general 
sur la question des reparations. 

Des problămes ires importants &tant encore en 
suspens, tout gouvernement conscient de sa res- 

ponsabilit doit attendre la solution de ces pro- 
bl&mes. 

Voilă pourquoi le gouvernement roumain n'a 
publi€ qwun communiqu6 tr&s sobre, sans don- 
ner de dâtails. 

Il est vrai que, depuis lors, certains de ces pro- 
blămes ont deja ât€ tranches. Neanmoins, il y a 
encore des questions en suspens. Leur solution d6- 
pend des nâgociations qui se poursuivent ă Paris 
et des decisions de la conference qui se rcunira 
ulterieurement. Vous comprenez donc pourquoi 
on doit âtre reserve. 

Ces reserves faites, voyons maintenant, en 
quelques mots, quels sont les avantages obtenus 
par la Roumanie ă la Haye, au mois d'aofât. 

Pour comprendre ces avantages, il est n6ces- 
saire de se rendre compte d'abord de la situation 
crâ6e ă la Roumanie par le plan Young. 

Cette situation est la suivante: les annuitâs 
fix€es par le plan Young respectent ă peu pres la 
malheureuse cote de Spa, mais €videmment cette 
cote se rapporte au total gânsral de la deite-r€- 
paration tablie par le plan Young, total qui est
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considerablement reduit (38 milliards marks or 
au lieu de 132 milliards marks or, anterieurement 
Îix6). 

Ces annuites non seulement: maccordent rien 

ă la Roumanie pour ses sinistres de guerre, mais 
ne couvrent m&me pas les dettes de guerre de no- 
tre pays envers les alli€s. Les contribuables rou- 
mains auraient dâ faire un effort considerable, 
pour complâter les sommes n6cessaires au paye- 
ment de nos dettes de guerre. 

-- Nous avons obtenu, comme je le disais, en de- 
hors du plan Young, les avantages suivants: d'a- 
bord une reduction de 557% de notre dette de 
guerre vis-ă-vis de la France pour les premicres 
37 annâes, ensuite la suppression de toutes les 
annuits des dettes de guerre qui depassent le d6- 
lai d'application du plan Young. Nous comptons 
aussi sur certaines autres r6ductions. 

Cela permettra ă la Roumanie: V'acquitter tou- 
tes les dettes de guerre par le produit des repa- 
rations allemandes et d'avoir, en plus, un solde ac- 
tif de deux millions marks or -pour une. pâriode de 
37 ans. Ce solde pourra tre employ€ ă d&dom- 

mager en partie nos sinistres de guerre et ă cou- 
vrir partiellement les restitutions auxquelles la 

Roumanie a droit, si un arrangement favorable 

“ n'intervenait pas pour la question des restitutions. 

Voilă, en lignes gânerales, les resultats obte- 
nus jusgw'ă present. 

La question des restitutions a 6t€ aussi discutee 
par certains de nos journaux. 

On a eu Pamabilit€ de rappeler ă MM. Titu- 
lesco, Popovici et ă moi-mâme, les textes des trai-
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tes de paix qui prevoient que des restitutions sont 
dâes en sus des r&parations. 

On aurait pu s'Epargner cette. peine et ceux qui 
Pont prise auraient 6t6 de beaucoup mieux inspi- 
res, s'ils avaient rappel€ la mâme chose, ă tempș, 
a nos devanciers. Le pays aurait pu en retirer des 
benâfices considerables. 

- Je vais m'expliquer. 

II est exact que, d'apres les traitâs de paix, les 
restitutions sont dâes en sus des r&parations. 
Mais cette situation, malheureusement, a change 
il y a cinq ans, lorsque le plan Dawes a ât6 âtabli. 
On a îix€ par ce plan tout ce que P'Allemagne de- 
vait payer ă m'importe quel titre aux alli€s. En 
eiiet, le principe du plan Dawes est que PAlle- 
magne ne doit rien payer ă ses crâanciers, ă mim- 
porte quel titre, en dehors des annuites prevues 
par lui. 

“Cela 6tant, la situation a, par consequent, 
chang€ dans ce sens que les restitutions — saui 
celles en nature, dont je ne parle pas mainte- 
nant — doivent âtre payces Sur ces annuits du 
plan Dawes, qui, en principe, devaient âtre des- 
tines aux r&parations. 

Avant le plan Dawes, la situation tait plus a- 
vantageuse. Alors on aurait pu demander ă !'Alle- 
magne des restitutions en dehors de ces annuitâs. 

Par contre, aprăs le plan Dawes, ces restitutions 
sont imput&es sur les droits de r&parations des 
alli6s, parce qu "il faut en deduire le montant. de 
la part qui revient ă chaque alli€ des annuites du 
plan Dawes. 

- La situation a empir€ encore sous le regime du 

plan Young. En effet, d'un cât6, par ce plan, fa
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somme totale des r&parations a 6t€ considerable- 
ment r&duite et, d'autre part, tout autre payement 
&tant inadmissible en dehors des annuites du plan 
Young, les restitutions ne peuvent Gtre payees 
que sur ces annuites tres râduites. 

Nous nous sommes trouves dans cette situation 
defavorable, rendue encore plus mauvaise, pour 

nous, par suite de accord qui a 6t€ sign€ avec 
PAllemagne ă Berlin, au moment oă le gouverne- 
ment dont je fais partie, prâtait serment ă Bu- 
carest, le 10 novembre 1928. 

Par cet accord, plein de renonciations de la 
part de la Roumanie, un nombre considerable de 
restitutions et d'obligations spâciales de dedom- 
magement, qui 6taient tr&s justifices, ont 6t6 an- 
nul€es. | 

Nous avons, par exemple, râduit ă zero toutes 

nos pr&tentions pour les billets de la Banque G6- 

nerale. Nous y avons renonc€ tout simplement. 

Vous savez tr&s bien que la Belgique a obtenu, â 

ce titre, une somme importante, encore tout der- 

nicrement. 

A la suite des renonciations faites par laccord 

de novembre 1928, il restait tres peu de restitu- 

tions ă demander ă I'Allemagne. 

Nous les avons demandees ultârieurement 

„— ce qui n'avait pas ât€ fait pendant 10 ans, — 

mais, 6videmment, ces restitutions, pr6vues dans 

une convention spâciale, restent ă âtre payces. 

en principe, sur les annuites du plan Young. Une 

partie du solde actii obtenu ă la Haye pourra &tre 

destin€ â couvrir ces restitutions, si un autre ar- 

rangement, que nous tâcherons de faire, ne nous 

assurait d'autres sommes.
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En dehors des avantages que nous avons o0b- 
tenus ainsi ă la Haye, sous dificrentes formes, il 
y en a un autre de tres grande importance. Nous 
avons obtenu, ă la Faye, d'Etablir une connexion 
entre les rEparations allemandes et les r&para- 
tions orientales. 

Cet avantage est considerable et il a deux: as- 
pects: un aspect politique et un aspect €cono- 
mique. 

En effet, on a pens, en âtablissant le plan 
Young, que la paix serait assurâe par la liquida- 
tion des dettes de P'Allemagne. Ce ne pouvait pas 
âtre exact. La paix ne peut &tre assuree que par 
la liquidation de toutes les questions financi&res 
lEgues par la guerre, donc aussi des questions 
interessant l'Europe centrale et. orientale. 

En liquidant les dettes allemandes, sans râsou- 
dre la question des reparations orientales, on lais- 

sait subsister ici, dans !'Europe centrale, des mo- 
tiis de îriction, d'inquiâtude et certaines rivalites 
politiques. 

D'autre pari, en nous ofirant tr&s peu, dans les 
r6parations allemandes, on faisait scintiller de- 
vant nous les avantages que nous obtiendrions du 
COt6 des r&parations orientales, pour nous laisser 
bercer d'illusions. 

En tous cas, pratiquement, on ne savait pas 
exactement â quoi s'en tenir. 

II &tait donc nâcessaire, pour avoir une situa- 
tion nette, ainsi que pour 6carter certaines diffi- 
cultes politiques et certaines raisons de îriction, 
de faire une liquidation generale, s'appliquant non 
seulement aux dettes allemandes, mais aussi aux 
dettes orientales.
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„Et bien, c'est encore la Roumanie qui a souleve 
cette question. -C'est'elle qui a demande at îait 
admettre la liquidation generale. 

Nous l/'avons demandâe, d'abord, dans un m6- 
moire envoy€ aux puissances par /intermâdiare 
de la commission des reparations, en janvier der- 
nier, ensuite dans un second memoire du mois de 
mars 1929 et enfin devant la conference de la 
Haye. La Grece, la Yougoslavie, la Tchecoslo- 
vaquie se sont ralliâes ă nous pour soutenir le 

mâme point de vue et nous avons obtenu gain de 
cause. La conference a admis la connexion des 
reparations orientales et des râparations occi- 

dentales: bien que, comme vous le savez, la con- 
ference de la Haye, convoque pour approuver 
le plan Young, devait s'occuper seulement des 
râparations occidentales, c'est ă dire allemandes. 
Des commissions speciales ont 6t€ nommees. pour 
s'occuper des reparations orientales, afin de tran- 
cher aussi cette question. 

En consâquence, nous mavons approuve -le 
plan .Young quw'en principe et en nous râservant 
de donner notre approbation definitive seulement 
apres que nous aurions requ satisfaction sur la 
question des r&parations orientales. 

Ce probleme forme P'objet des travaux de la 
Commission qui siâge â Paris. 

Comme je desire €claircir tous les points qui 
ont 6t€ plus ou moins controversâs, je vais re 
lever encore une critique. 

„On a prâtendu que le gouvernement actuel n'a- 
vait rien fait pour prâparer la solution du pro- 
bleme des „reparations.. 

Ce que j'ai eu l'honneur de vous exposer prouve
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que cette critique n'est pas fondâe. Je tiens tou- 
teiois ă donner quelques. explications complemen- 
taires. - : . 

Aussitât arrives au pouvoir, nous nous som- 
mes occupâs €videmment de toutes les questions 
ă Pordre du jour, donc aussi de la question des 
r&parations. 

Nous avons fait alors certaines d&marches pour: 
obtenir un redressement de la situation desavan- 
tageuse de la Roumanie. 

Lorsqwon a decide de nommer des experts 

pour' apprecier la capacit€ de payement de PAlle- 
magne, nous avons demand que la Roumanie: 

soit tenue au courant des travaux des -experts et; 

avons declar€ que la Roumanie ne pourra doriner 
son approbation ă une convention quelconque sur 
la question des r&parations, si cette question n'6- 

tait pas examince daris une conf&rence  interna= 
tionale, avec la participation de la. Roumanie... 

C'est alors 'qw'on a decid€ qwune conference 
internationale ă .laquelle, parmi d'autres pays, la: 
Roumaine serait convoquee, aurait ă examiner le 

"travail des experts, ă Papprouver ou ă Pamender.; 
Car on aurait: pu faire autre chose: comme les 
experts Gtaient les delegues. de la Commission: 
des reparations, ils auraient pu remettre leur râp- 
port ă cette comimission, qui aurait decide en de- 
hors. de. nous.: 

Plus tard, au mois de juin, on a propos6 de 
faire deux confcrences distinctes et succesives. 
L'une d'abord, destine ă s'occuper des probl&- 
mes politiques et de la râpercussion de ces pro- 
blâmes politiques sui les reparations. 
A cette conitrence, devaient participer cinq
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grandes puissances et la Belgique. Apres cette 
coni€rence, on en aurait convoqu€ une seconde, ă 
laquelle les autres pays creanciers auraient parti- 
cip et qui devait s'occuper du câte financier du 
probleme. 

La Roumanie a fait remarquer que ce systeme 
6tait inadmissible; car, dans ce systeme, la pre- 
miere conference allait tout decider et la deuxieme 
maurait €t€ appelâe qwă signer les resolutions 
adoptees par la premitre. 

“Le point de vue de la Roumanie a ste admis et 
P'on a dâcid€ de convoquer une seule conference 
appele ă examiner le probleme dans son ensem- 
ble, parce que les deux s6ries de questions ne pou- 
vaient pas Gtre disjointes. 

C'est grâce ă cette decision que nous sommes 
arrives aux resultats favorables, obtenus ă la 
Haye par la Roumanie et les autres pays. 

Donc, non seulement le gouvernement roumain 
ma pas omis de preparer la conference des râpa- 
rations, mais, au contraire, il a pris une part tres 
active et trăs serieuse ă la preparation de cette 
conirence. 

Voilă ă peu pres tout ce que j'ai ă vous dire 
sur la question des r&parations. 

Passons maintenant ă la conference de Ge- 
neve. 

A Geneve, a eu lieu, en septembre, comme vous 
le savez, l'assemble "generale de la Socist6 des 
Nations. 

Parmi les problămes posâs, il y en a trois, au 
sujet desquels je vais dire quelques mots; car je 
n'ai pas besoin de m'&tendre longuement sur les 
questions traitees â la Sociât€ des Nations, vu
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que la Sociât€ des Nations publie, dans le journal 
de la Sociât€, des comptes-rendus dâtailles, oii 
on peut voir indiquce, impartialement, Pactivit€ 
de la dâlâgaiion roumaine. 

Les trois problemes sur lesquels je veux dire 
quelques mots sont: le probleme des optants, celui 
de la revision des traites et celui de la crâation 
d'un lien federal entre les Etats d'Europe. 

En ce qui concerne la question des optants, 
VOus savez que nous avons eu, apres de nombreux 
avatars sur lesquels je ne reviens pas, des nego- 
ciations diplomatiques avec la Hongrie. Ces n6- 
gociations ont 6t€ entamâes sur la recommanda- 
tion de la Sociât6 des Nations; elles n'ont pas a- 
bouti. Alors, la Hongrie est venue demander au 
Conseil — la question avait 6t€ maintenu ă Por- 

dre du jour du Conseil de la Societe des Na- 
tions — de complâter le tribunal arbitral rou- 
main-hongrois, pour que le jugement de L'aitaire 
des optants puisse continuer. 

Nous avons demande et obtenu Pajournement 
de l'aiffaire. 

Cet ajournement €tait nâcessaire, d'abord par- 

ce que le Conseil de la Sociâte des Nations n'a- 
vait pas toutes les donnâes n6cessaires pour se 

prononcer et ensuite parce gw'un autre îor inter- 
national 6tait dejă appel€ ă s'occuper de la mâme 
question. 

En effet, la question des optants est un des pro- 
bl&mes qui forment l'obiet de la liquidation gân6- 
rale decide par la conference de la Haye. On ne 
saurait le traiter sâparement. Il doit Gtre examin€ 
et tranch6 dans son cadre naturel, celui des pro- 
blemes financiers lEgu€s par la guerre.
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II. entre donc dans la compâtence de la conf6- 

rence de la Haye et, spâcialement, de la Commis- 

sion pour les r&parations orientales qui travaiile, 

en ce moment, ă Paris. 

Vous sentez d'ici importance des n6gociations 

qui. se poursuivent ă Paris. - | 

- La! deuxi&me question soulevee a Geneve est 

celle de la revision des trait€s. Se 

- Elle sest poste sous. deux 'formes:  d'abord, 

sous Pinspiration d'autres puissances, le delegu€ 

chinois a demande qu'on vote une râsolution pour 

Pinterprâtation de article 19 du pacte de la So- 

ci&t6 des Nations qui parle de la revision des trai- 

tes inapplicables. Vous connaissez les vicissitudes 

de cette proposition. Elle a 6t6 modiiice et, en fin 

de compte, on a adopte une resolution inoffensive. 

 -: Mais la question de la revision des traites s'est 

pose 'aussi eri s6aice plănitre, d'une maniăre 

concrâte: le representant de la Hongrie est venu 

nous dire que son pays attend de la revision des 

trăites une nouvelle ligne frontiere. 

Comme vous le savez, j'ai €te oblig€ de repon- 

die ei d'âtablir 'd&vant la conierence — et lim- 

mense majorite des membres de la coniârence a 

ât6 'de mon avis -— que la Sociât6 des Nations 

doit respecter les trait6s existants, sinon elle sa- 

perait -les principes Sur lesquels reposent son 

existence et la garantie de la paix du monde. - 

La troisiăme question importante c'est la gran- 
de idee lancâe par le president du conseil des mi- 

nistres de Franc, Mr. A. Briand, de crâer entre 

les pays de I'Europe un lien federal bas€, pour le: 

moment, sur un rapprochement 6conomique. 

Nous avons pris position dans ce probleme.
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Comme Mr. Briand Va dit, d'ailleurs, il ne s'a- 
git pas d'une chose ă realiser aujourd'hui, ni de- 
main. C'est une idee lancâe, qui doit âtre mise 
ă l'6tude. Nous devons prâparer la ralisation de 
cette grande idee. Nous avons donc declar que 
nous 6tions, en principe, d'accord et que nous &tu- 
dierions les possibilites de ralisation. 

Jai indiqu€, dans mon discours de Gentve, 
d'une maniere sommaire, les 6tapes que, je crois, 
l'on devra suivre: armistice 6conomique, conven- 
tions commerciales multilaterales, groupements 
€conomiques r€gionaux, ensuite groupements plus 
&tendus. 

Voilă, Mesdames et Messieurs, les probl&mes 
discutes ă Genăve et voilă quelle a 6t6 Vattitude 
et Pactivite€ de la Roumanie. 

Il me reste â dire, au sujet de ces confârences, 
un mot. 

Comme ministre des Afiaires Etrangeres, j'ai 
6t6, en raison de mes fonctions, le chef des del6- 
gations roumaines tant ă La Haye qwă Gentve 
et Paris. J'assume donc, en cette qualit€, toute la 
responsabilit€ de ce qui a 6t€ fait, une responsa- 
bilit€ agrcable, parce qu'il s'agit de succes. 

Je ne saurais cependant cumuler sur ma per- 
sonne le mârite des negociateurs. 

Jai lagrâable devoir de souligner ici la part 
amportante prise dans ces negociations par Mr. 
Popovici, qui, comme ministre des Finances, a 
expos6, ă diverses reprises, les droits de la Rou- 
manie et demontre brillamment les solutions qu'il 
fallait adopter. 

Je dois aussi rendre hommage â l/'homme su- 
pârieur qui,depuis des annâes, dâiend avec tout 

17



— 258 — 

son grand talent les interâts de la Roumanie, de- 

vant les conferences internationales. Mr. Titu- 

lesco, dans les confcrences de cette annce, com- 

me toujours, a mis au service de son pays toutes 

les qualites exceptionnelles que vous lui connais- 

sez. 
Un mot maintenant pour îinir: dans quelques 

jours nous aurons ă recevoir ici le ministre des 

Aifaires Etrangăres de Pologne, M. Zaleski. 

Vous connaissez tous Pamiti€ qui existe entre 

la Pologne et la Roumanie. Cette visite est des- 

tine non seulement ă donner une nouvelle preuve 

de cette amiti€, mais encore ă la renfoncer. 

Nous allons ajouter, jespâre, une nouvelle for- 

mule de rapprochement entre la Roumanie et la 

Pologne et nous serons trăs heureux de îcter ici 

le representant €minent de la Pologne amie et 

alli€e. 
Je crois que de Pautre cot€ de nos îrontiăres 

communes, en Pologne, Vaccueil cordial qui sera 

îait ă M. Zaleski, trouvera un grand €cho. 

La semaine prochaine, nous ne pourrons pas 

nous r&unir, par suite de la visite de M. Zaleski. 

Nous nous reverrons donc d'aujourd'hui en 

-Quinze.
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- TRADUCERE 

| 19 Octombrie 1929 
Expunere asupra activităjei 

delegafiunilor române la Haga, 
la Paris şi la Geneva, făcută 
presei române şi corespondenți- 
lor presei străine la Ministerul 
Afacerilor Străine din Bucureşti. 

Doamnelor şi Domnilor, 

Sunt foarte mulţumit să vă revăd, după o absență 
destul de îndelungată. 

După cum ştiţi, am plecat în străinătate cu in- 
tențiunea de a mă odihni, dar după o săptămână de 
repaos foarte aproximativ, a trebuit să reiau ser- 
viciul pentru a merge întâiu la Conferinţa dela Haga, 
pe urmă la Geneva şi apoi la Paris. | 
Marea nenorocire care a aruncat doliul asupra ţă- 

rei, m'a obligat să mă înapoiez, înainte ca proble-. 
mele care se discută la Paris să îi fost rezolvite în 
principiu, căci nu aveam intenţiunea de a rămâne la 
Paris până la terminarea lucrărilor comisiunilor, ci 
numai până în momentul în care chestiunile de prin- 
cipiu ar fi fost rezolvite. 

Ar fi trebuit acuma să mă înapoiez la Paris, însă 
pregătirea bugetului, vizita plăcută pe care o aştep- 
tăm din partea D-lui Zaleski, precum şi alte lucrări 
urgente, mă împiedecă de a mă absentă în acest mo- 
ment. Dealtminteri, La Paris, interesele ţărei sunt 
încredințate, după cum ştiţi, celui mai expert ne- 
gociator. | | 

Vă voiu expune pe scurt rezultatele dobândite în 
aceste diferite reuniuni internaţionale, insistând mai 
cu seamă asupra punctelor care au fost — numai la 
N0i — controversate. 

La Haga, în strânsă colaborare cu domnul Popo- 
vici, am obținut avantajii foarte importante pentru 
România. Toată lumea imparțţială a recunoscut-o. 

Au fost totuşi şi câteva critici izolate. Unii au pre-
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tins că România nu a obţinut niciun avantaj, şi au 
dat ca probă peremptorie, faptul că planul Young 
ma suferit nici o modificare favorabilă României. 

Dar planul Young ma suferit vreo modificare în 
iavoarea niciunei ţări. Nici Anglia, nici Grecia, nici 
Jugoslavia, nici Portugalia nu au obţinut vreo mo- 

dificare a planului Young, şi totuşi aceste ţări s'au 
declarat satisiăcute de rezultatele obținute, şi nego- 
ciatorii cari au obţinut aceste rezultate au fost îfeli- 
citați pentru marele lor succes. 

Nu cred că în România lucrurile sunt înţelese mai 

greu decât în altă parte. 
Mă cred totuşi obligat — întrucât au fost critici — 

să. dau explicaţiuni. 

Planul Young nu a fost modiiicat. Nu eră necesar 
de a-l modifică și iată pentru ce: toate avantagiile 

obținute de Anglia, Grecia, România, Jugoslavia, 
Portugalia, au fost realizate în afară de cadrul pla- 

nului Young. Cum eră indispensabil, mai ales pen- 
tru motive technice, dar şi pentru alte motive, de a 
nu aduce modificări planului Young, îndreptările au 

fost făcute în afară de planul Young, şi este impor- 

tant de a subliniă că acest sistem a fost propus de 

România, prin neîntrecutul său negociator, domnul 

Titulescu, 
Intr'adevăr, mai întâiu întrun memoriu Care a 

fost trimis Statelor principale cu câteva zile înainte 

de conferinţă, şi apoi în prima declarație făcută la 

Conferinţă, domnul Titulescu a arătat că nedreptă- 

ţile făcute României prin planul Young pot îi în- 

dreptate fie în interiorul planului Young, fie la ex- 

terior, adică în cadrul planului Young, sau în afară 

de acest cadru. 

După noi, a adoptat şi Grecia această formulă 

şi în cele din urmă s'a raliat şi Anglia la acelaş sis- 

tem, aşa că toate ţările au căzut de acord pentru a 

acceptă avantagii şi îndreptări în afară de planul 

Young. 

Onoarea de a îi găsit această formulă, care a fă-
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cut posibilă înţelegerea, revine negociatorului ro- 
mân. 

Sa mai adus Guvernului nostru critica de a nu 
îi informat îndeajuns opiniunea publică, asupra re- 
zultatelor obţinute la Haga. 

Guvernul român, ca orice guvern, este ţinut la oa- 
recari rezerve, şi în cazul nostru aceste rezerve.erau 
şi mai justificate. , 

Un guvern nu poate pune bază decât pe un tratat 
semnat în regulă. Dar acordurile dela Haga nu au 
luat încă forma unui tratat semnat, Numai după ce 
negocierile care se urmează acum la Paris pentru 
reparaţiunile orientale şi la Baden-Baden pentru 
Banca Internaţională, etc. se vor fi terminat, se va 
întruni conferinţa pentru a se încheiă acordul gene- 
ral asupra problemei reparațiunilor. 
Probleme foarte importante fiind încă în suspen- 

sie, orice guvern conştienit de răspunderea sa, tre- 
bue să aştepte soluţionarea acestor probleme. Jată 
dece guvernul Român n'a putut să dea publicităţei 
decât un comunicat foarte scurt, fără -a da amă- 
nunte. 

Este adevărat că, de atunci, unele din aceste pro- 
bleme au şi fost rezolvite. Mai sunt totuşi în sus- 
pensie chestiuni cari depind de negociaţiunile ce se 
continuă la Paris. Veţi înţelege dar pentru ce, în pri- 
vința lor, trebue să fiu rezervat. 
După ce am făcut aceste rezerve, să vedem acum 

în câteva cuvinte, cari sunt avantagiile obținute de 
România la Haga, în luna August. 

Pentru a înțelege aceste avantagii, este evident 
necesar a şti care eră situaţia creiată României prin 
planul Young. 
După planul Young, situaţia României este urmă- 

toarea: Anuităţile fixate de acest plan, respectă a- 
proximativ nenorocita cotă dela Spa, dar bine în- 
țeles raportând această cotă la totalul general al 
datoriei-reparaţie stabilit de planul Young, care este 
considerabil redus (38 miliarde mărci aur, în loc 
de 132 miliarde mărci aur, cât erâ înainte).
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Aceste anuităţi nu numai că nu dau nimic Româ- 

giei pentru sinistraţii săi de război, dar nici nu a- 

coperă datoriile de război ale ţărei noastre fată de 

aliaţi. Contribuabilii români ar îi trebuit dar să facă 

o sforţare considerabilă, pentru a complectă sumele 

necesare plăţei datoriilor de război. 
Am obţinut, după cum spuneam, în afară de pla- 

aul Young, următoarele avantagii: întâiu o reducere 

de 55% din datoria noastră de război către Franţa, 

pentru primii 37 de ani, apoi suprimarea tuturor a- 

nuităţilor datoriilor de război către Franţa, care de- 

păşesc termenul de aplicare al planului Young. Con- 

tăm încă pe oarecare alte reduceri. 

Aceasta va permite României să-şi achite toate 

datoriile de război, prin anuităţile dobândite din re- 

paraţiile germane şi să aibă, în plus, an sold activ 

de două milioane mărci aur pentru o perioadă de 37 

ani. Acest sold va putea fi întrebuințat spre a des- 

păgubi pe sinistraţii noştri şi a acoperi parțial resti- 

tuţiile la care are dreptul România, dacă un aran- 

jament favorabil nu se va face pentru chestia repa- 

raţiunilor. 

lată, în linii generale, rezultatele obţinute până în 

prezent. 
Chestiunea restituțiilor a fost deasemenea discu- 

tată de unele ziare. 
Acestea au avut amabilitatea de a ne aminti dom- 

nilor Titulescu, Popovici şi mie, textele tratatelor de 

pace, care prevăd că restituţiile sunt datorite în plus 

de reparaţii. 

Cei ce şi-au dat această osteneală, puteau să şi-o 

cruţe, şi ar îi fost mult mai bine inspirați, dacă ar 

îi amintit, la timp, lucrul acesta, predecesorilor noş- 

tri. Țara ar fi tras foloase considerabile. 

Mă voiu explică. 
Este exact că, după tratatele de pace, restituţiile 

sunt datorite peste reparaţiuni. Dar această situa- 

țiune s'a schimbat, din nefericire, acum cinci ani, în 

momentul în care a fost stabilit planul Dawes. Prin 

acest plan, s'a fixat tot ceeace Germania trebuia să
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plătească, sub orice titlu, aliaţilor. In adevăr, prin- 
cipiul planului Dawes este că Germania nu trebue 
să plătească creditorilor ei nimic, sub niciun titlu, în 
afară de anuităţile pe care le prevede acest plan. 

Aşa filnd lucrurile, situaţiunea s'a schimbat în 
sensul că restituţiile, — în afară de cele în natură, 
de care nu vorbesc acuma, — trebuesc să îie plătite 
din aceste anuităţi ale planului Dawes, cari anui- 
tăţi, în principiu, trebuiau să fie destinate repara 
țiunilor. 

Inainte de planul Dawes, situaţiunea eră mai a- 
vantajoasă. Atunci s'ar fi putut cere Germaniei res- 
tituţiuni în afară de aceste anuități. 

Din contră, după punerea în vigoare a .planului 
Dawes, aceste restituțiuni sunt imputate asupra su- 
melor cuvenite ca reparaţiuni aliaţilor, pentrucă 
orice sume plătițe ca restituţiuni, trebuesc scăzute 
din partea ce revine fiecărui aliat din anuităţile pla- 
nului Dawes. 

Situaţiunea s'a înrăutățiț şi mai mult sub regimul 
planului Young. Pe deoparte suma totală a repara- 
ţiunilor a îost considerabil micşorată, iar pe de altă 
parte orice plată fiind inadmisibilă în afară de a- 
nuităţile planului Young, restituţiunile nu pot îi plă- 
tite, decât din acele anuităţi îoarte reduse. 
Ne-am găsit în această situațiune foarte defavo- 

rabilă, care a devenit încă şi mai rea pentru noi, în 
urma acordului semuat cu. Germania la Berlin, în 
momentul în care guvernul, din care îac parte, de- 
punea jurământul la Bucureşti, la 10 Noembrie 1928. 

Prin acest acord, plin de renunţări din partea Ro- 
mâniei, un număr considerabil de restituţiuni şi de 
obligaţiuni speciale de despăgubiri, cari erau foarte 
justificate, au fost anulate. De exemplu, am redus 
la zero toate pretenţiunile noastre pentru biletele 
Băncei Generale. Am renunţat la ele pur şi simplu. 
Ştiţi foarte bine că, cu acelaş titlu Belgia a obținut, 
chiar acum de curând, o sumă importantă, 

In urma renunțărilor făcute prin acordul din :o-
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embrie 1928, rămâneau foarte puţine restituțiuni de 
reclamat dela Germania. 
Le-am cerut ulterior — lucru ce nu fusese îăcut 

timp de 10 ani, — însă, evident, aceste restituțiuni. 
prevăzute într'o convenție specială, rămân să fie plă- 
tite în principiu asupra anuităţilor planului Young. 
O parte din soldui activ obținut ia Haga, va putea îi 
destinat să acopere aceste restituțiuni, în cazul când 
un alt aranjament, pe care vom încercă să-l facermn, 
ne va asigură alte sume. 
„In afară de avantasiile pe cari le-am dobândit ast- 

îel la Haga, sub diferite forme, mai este unul de 
foarte. mare importanţă. Am obținut la Haga să sta- 
bilim o conexiune. între reparaţiile germane şi repa- 
rațiile orientale. 

Acest avantaj este considerabil şi are două as- 
pecte: un aspect politic şi un aspect economic. 

Inatr'adevăr, stabilindu-se planul Young, s'a crezut 
că pacea ar fi asigurată prin lichidarea datoriilor 
Germaniei. Aceasta nu putea îi exact. Pacea nu poate 
fi asigurată decât prin lichidarea tuturor chestiu- 
ilor financiare rămase depe urma războiului, deci 
şi a chestiunilor interesând Europa centrală şi o0- 
rientală. 

Lichidând datoriile germane, fără a rezolvi ches- 
tiunea reparațiilor orientale, se lăsă să subsiste în 
Furopa centrală motive de neînțelegere, de nelinişte 
şi unele rivalități politice. 

Pe de altă parte, oferindu-ni-se foarte puţin în re- 
paraţiile datorite de Germania, ni se făcea să lu- 
cească în faţa ochilor avantagiile pe care le vom ob- 
ţine din reparaţiile orientale, spre a ne lăsă astfel 
legănaţi de iluzii. 

In orice caz, de fapt, nu se putea cunoaşte situa- 
țiunea exactă a reparațiilor ce vom dobândi. 

Eră deci necesar, pentru a avea o situațiune clară 
şi pentru a înlătură anumite greutăţi politice şi oa- 
recari motive de neînțelegere, să se facă o lichidare 
generală, privitoare nu numai la datoriile germane, 
dar şi la datoriile orientale.
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Tot România a: ridicat şi această chestie. Fa a cerut şi a făcut să se admită lichidarea generală. 
Noi am cerut-o întâi, printr'un memoriu trimis Puterilor, în Ianuarie trecut, prin mijlocirea Comi- Siunei de Reparaţiuni, apoi printr'un al doilea me- moriu în luna Martie 1929, şi în sfârşit înaintea Con- ferinței dela Haga. Grecia, Jugoslavia, Cehoslovacia S'au raliat pentru a susține acelaş punct de vedere, şi am obţinut câştig de cauză. Conferinţa a admis Conexarea reparaţiunilor orientale şi a reparaţiuni- 

lor occidentale. 
Deşi Conterinţa dela Haga, convocată, după cum ştiţi, pentru a aprobă planul Young, trebuia să se ocupe numai de reparaţiunile occidentale, adică 

germane, s'au numit comisiuni speciale, care să se 
ocupe cu reparaţiunile orientale, spre a regulă şi a- ceastă chestiune, ” 

Ca urmare la aceasta, noi nu am aprobat planul 
Young decât în principiu, şi cu rezerva de a ne dă 
aprobarea definitivă numai după ce vom fi primit satisfacţiune în chestia reparaţiunilor orientale. 

Această problemă formează obiectul lucrărilor Co- 
misiunei care ţine acum şedinţe la Paris. 
Cum doresc să lămuresc toate punctele cari au 

iost mai mult sau mai puţin controversate, voi re- 
levă încă o critică. 

Unii au pretins că Guvernul actual nu a făcut ni- 
mic pentru a pregăti soluționarea problemei repa- 
raţiunilor. 

Cele ce am avut onoarea să vă expun, probează 
că această critică nu este întemeiată. Ţin, totuşi, să 
vă dau câteva explicaţiuni complimentare. 

Imediat după venirea la putere, ne-am ocupat evi- 
dent cu toate chestiunile la ordinea zilei, deci şi cu 
chestiunea reparaţiunilor. 
Am făcut atunci unele demersuri pentru a obține 

o îndreptare a situaţiunei desavantajoase a Româ- 
piei, 

In momentul când s'a luat deciziunea de a se numi 
experţi, ca să aprecieze capacitatea de plată a Ger-
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maniei, am cerut ca România să fie ținută în curent 

cu lucrările experţilor, şi am declarat că România 

nu şi-ar putea da aprobarea la vreo convenţiune a- 

supra chestiunei reparaţiunilor, dacă această ches- 
tiune nu ar îi îost examinată într'o conferinţă inter- 
naţională, cu participarea . României. 

S'a decis atunci, că o conferinţă, la care printre 

alte ţări, va fi convocată şi România, va avea să 

examineze lucrările experţilor, să le aprobe, sau să 

le modifice. Căci s'ar îi putut procedă şi altfel: cum 

experţii erau delegaţii Comisiunei de Reparaţiuni, 

ei ar îi putut remite raportul lor acestei Comisiuni, 

care ar îi decis fără de noi. 
Mai târziu, în luna lunie, s'a propus întrunirea a 

două conferinţe distincte şi succesive. La început 

una care să se ocupe cu problemele politice şi cu 

restrângerea acestor probleme asupra reparaţiunilor. 

La această conferinţă trebuiau să iea parte cinci 

mari Puteri şi Belgia. După această conferință s'ar 

fi convocat o a doua, la care ar îi participat şi cele- 

lalte State creditoare, şi care trebuia să se ocupe 
cu partea financiară a problemei. 

România a arătat că acest sistem eră inadmisibil, 

căci, în acest sistem, prima conferinţă ar fi decis to- 

tul, iar cea de-a doua nu ar îi fost chemată decât 

să semneze rezoluţiunile adoptate de prima. 

Punctul de vedere al României a îost admis şi s'a 

decis convocarea unei singure conferinte, chemată 

să examineze problema în complexul ei. pentru că 

cele două chestiuni nu puteau fi despărțite. 

Graţie acestei deciziuni, s'a ajuns la rezultatele 

favorabile obținute de România şi de celelalte State 

la Haga. | 

Deci, nu numai că guvernul Român nu a omis să 

pregătească Conferinţa Reparatiunilor, ci dimpotri- 

vă, el a luat o parte activă şi foarte serioasă la pre- 

gătirea acestei conferințe. N 
lată aproape tot ce aveam de spus asupra ches- 

tiunei reparaţiunilor. 

Să trecem acum la Conferinţa dela Geneva. La
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Geneva a avut loc, după cum știți, în Septembrie, 
Adunarea generală a Societăţei Naţiunilor. 

Printre problemele discutate acolo, sunt trei des- 
pre care vreau să spun câteva cuvinte, căci nu am 
nevoie să insist prea mult asupra chestiunilor tratate 
la Societatea Naţiunilor, deoarece ea publică în jur= 
nalul său, dări de seamă amănunțite, în care se 
poate vedea arătată imparţial, activitatea delega- 
țiunei române, 

Cele trei probleme asupra cărora vreau să spun 
câteva cuvinte, sunt: problema optanţilor, aceea a 
revizuirei tratatelor, şi aceea a creărei unei legături 
federale între Statele Europei. 

In ce priveşte chestiunea optanţilor, ştiţi că am 
avut, după numeroase vicisitudini asupra cărora nu 
vreau să insist, negocieri diplomatice cu Ungaria. 
Aceste negocieri au fost întreprinse după recoman- 
daţia Societăţei Naţiunilor; ele nu au ajuns la nici. 
un rezultat. Atunci, Ungaria a venit să ceară Consi- 
liului — căci chestiunea fusese păstrată la ordinea 
de zi a Consiliului Societăţei Naţiunilor, — să com- 
pleteze tribunalul arbitral româno-ungar, pentru ca 
judecarea afacerei optanţilor să poată continua. 
Am cerut şi am obținut amânarea acestei ches- 

tiuni. 

Această amânare eră necesară, întâi pentru că 
Consiliul Societăţei Naţiunilor nu avea toate datele 
trebuincioase pentru a se pronunță, şi apoi, pentru 
că un alt for internaţional eră deja chemat să se o- 
cupe cu aceeaş chestiune, 

Intr'adevăr, chestiunea optanţilor este una din 
problemele care formează obiectul lichidărei gene- 
rale, decise de Conferinţa dela Haga. Ea nu poate 
îi tratată separat. Fa trebue să fie examinată şi re- 
zolvită în cadrul său natural, acela al problerhelor 
financiare rămase depe urma războiului. 

Ea intră deci în competenţa Conferinţei dela Haga 
şi, în special, a Comisiunei pentru reparatiunile o- 
rientale, câre funcţionează acuma la Paris.



- — 268 — 

Puteţi deduce de aci însemnătatea negocierilor 
care se urmează la Paris. 

A doua chestiune ridicată la Geneva, este acea 
a revizuirei tratatelor. 

Ea a fost pusă sub două forme: întâi, sub inspi- 
raţia altor State, delegatul chinez a cerut să se vo- 
teze o rezoluţie pentru interpretarea articolului 19 
din Pactul Societăţei Naţiunilor, care vorbeşte de 
revizuirea tratatelor inaplicabile. Cunoaşteţi vicisi- 
tudinele acestei propuneri. Ea a fost modificată şi 
în cele din urmă s'a adoptat o rezoluţiune inofen- 
sivă. 

Dar chestiunea revizuirei tratatelor s'a pus şi în 
mod concret, în şedinţa plenară: reprezentantul Un- 
gariei a venit să ne spună, că ţara sa aşteaptă dela 
revizuirea tratatelor, o nouă linie de frontieră. 
După cum ştiţi, am fost nevoit să răspund şi să 

stabilesc înaintea Conferinţei — şi imensa majori- 
tate a membrilor Conferinţei a îost de părerea mea— 
că Societatea Naţiunilor trebue să respecte trata- 
tele existente, altfel ea ar distruge principiile pe cari 
se bazează existenţa ei şi garanţia păcei lumii. 

A treia chestiune importantă, este marea ideie e- 
misă de Preşedintele de Consiliu al Franţei, dom- 
nul A. Briand, de a creiă între Statele Europei, o 
legătură federală bazată, pentru moment, pe o a- 
propiere economică. 
Am luat atitudine în această problemă. 
După cum a spus dealtiel domnul Briand, nu este 

vorba de un lucru de realizat astăzi, nici mâine. 
Este o ideie emisă, care urmează să fie studiată. 
Trebue să ne pregătim în vederea realizărei acestei 
mari idei. Am declarat deci că suntem în principiu 
de acord şi că vom studiă posibilitățile de realizare. 
Am arătat în mod sumar, în discursul meu dela 

Geneva, etapele pe care cred că le vom avea de ur- 
mat: armistițiu economic, convenţiuni comerciale 
multilaterale, grupări economice regionale, în sfâr- 
şit grupări mai întinse. 

Iată, Doamnelor şi Domnilor, problemele discutate
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la Geneva, şi iată care a fost atitudinea şi activita- tea Româneii. 
Imi mai rămâne de Spus, cu privire la aceste con- îerinţe, un cuvânt, 
Ca Ministru al Afacerilor Străine, am fost, prin funcțiunile mele, şef al Delegațiunilor române atât la Haga, cât şi la Geneva şi la Paris. Asum deci, în această calitate, întreaga răspundere a tot ceeace sa făcut, o răspundere plăcută, fiindcă este vorba de succes, 
Dar nu aşi putea să cumulez asupra persoanei mele, meritele negociatorilor. 
Am plăcuta datorie de a subliniă aici partea în- semnată luată în aceste negocieri de domnul Po- povici, care, ca Ministru de Finante, a expus în mai multe rânduri, drepturile României şi a arătat în mod strălucit soluţiunile care trebuiau adoptate. 
Trebue deasemenea să aduc omagiu omului su- perior care de ani de zile apără, cu tot talentul său mare, interesele României, înaintea conferințelor in- ternaţionale. Domnul Titulescu, în conferințele de anul acesta, a pus, ca totdeauna, în serviciul ţărei sale, toate calităţile excepţionale, pe care i le cu- noaşteți. 

Acum, un cuvânt pentru a termină: peste câteva zile vom avea să primim aici pe Ministrul Afaceri- lor Străine al Poloniei, domnul Zaleski. 
Cunoaşteţi toţi amiciţia care există între Polonia şi România. Această vizită este menită nu numai să dea o nouă dovadă a acestei amiciţii, dar să o înţă- rească încă şi mai mult, 
Vom adăogă, sper, o nouă îormulă de apropiere între România şi Polonia şi vom fi foarte fericiţi de a sărbători aici pe reprezentantul eminent al Polo- niei amice şi aliate, 
Cred că primirea călduroasă care va îi făcută dom- nului Zaleski, va găsi de cealaltă parte a îrontierei noastre comune, în Polonia, un mare ecou. 
Săptămâna viitoare, nu ne vom putea întruni, din Cauza vizitei d-lui Zaleski- Ne vom revedea deci 

peste 15 zile.



25 Octobre 1929 

Discours prononce au banquet 

offert (au ministere des affaires 

Strangeres) en l'honneur de Mon- 

sieur Zaleski, minisire des af- 

faires &irangeres de Pologne. 

Monsieur le Ministre, 

Au nom du Gouvernement Roumain j'ai lhon- 

neur de souhaiter ă Votre Excellence la bienvenue 

dans la Capitale de la Roumanie. | 

C'est pour nous une grande joie de saluer ici 

le representant de la noble Nation Polonaise, a- 

mie et allice. 
Notre joie est encore accrue grâce au fait que 

la Pologne est representâe par Votre Excellence, 

dont nous apprecions grandement les hautes qua- 

lites d'Homme d'Etat et les sentiments de sincâre 

amiti€ pour le Peuple Roumain. 

-iJe suis particuliărement heureux de saluer en 

Votre Excellence l'minent collegue, qui, depuis 

des annces, conduit brillamment la politique ctran- 

găre de la -Pologne et aussi un loyal collabora- 

teur dans Poeuvre de consolidation de la paix. 

poursuivie par nos deux pays. 

C'est en effet pour maintenir et consolider la 

paix que nos deux nations ont renforc€ par une 

alliance dâfensive leurs liens d'amiti€.
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Apres des souifrances seculaires, la justice im- 
manente- de Lhistoire a permis ă la Pologne de 
ressusciter et ă la Roumanie de râunir dans un 
seul Etat des provinces longtemps opprimces. 

Les deux peuples ont commence ainsi une e- 
xistence nouvelle, qui rend possible I'€panouisse- 
ment sans entraves de leurs Genies Nationaux. 

Afin d'assurer ce dâveloppement, les deux pays 
ont grandement besoin de la paix. 

C'est pour garantir celle-ci que nous nous som- 
mes unis et cette heureuse union satisfait en mâme 
temps nos propres interâts et les interâts suprâ- 
mes de la civilisation, car P'avenir du monde ci- 
vilis€ depend d'une paix durable. 

L'ceuvre de justice consacre par les traites 
internationaux existants forme la seule base pos- 
sible de la paix durable et Lintangibilit€ de ces 
traites est la condition indispensable de la tran- 
quillite du monde. 

Guidâes par le mâme ideal de progres et inspi- 
r€es par les mâmes buts politiques, la Pologne et 
la Roumanie travailleront toujours ensemble pour 
le rapprochement des peuples et Paffermissement 
de la paix. 

Afin d'âtre toujours plus ă mâme d'accomplir 
cette grande ouvre, les deux Nations doivent 
multiplier constamment les liens amicaux cui les 
unissent, pour transformer leur alliance dans une 
union intime et indissoluble de nos deux peuples. 
“En poursuivant ce but, nous avous intensific 

nos relations intellectuelles, que favorise Paffinite 
de civilisation. 

Nous avons derni&rement accentu€ le Tappro- 
chement 6conomique par des accords commer-
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ciaux provisoires, qui seront consacres et €largis 
bientât par un trait€ de commerce. 

Nous avons ajoute aujourd'hui un nouvel an- 
neau ă notre alliance, en signant un pacte d'arbi- 
trage et de conciliation. 

La Roumanie est decide â continuer dans cette 
voie, pour renforcer toujours davantage les liens 
d'amiti€ et d'alliance qui Punissent ă la Pologne. 

Dans ces sentiments, je leve mon verre en /'hon- 
neur de Monsieur le Prâsident de la Republique 
Polonaise et je forme les vceux les plus chaleureux 
pour la prospârite de la Pologne et pour le bon- 
heur de Votre Excellence. 

TRADUCERE 

25 Octombrie 1929 
Discurs pronunjat la banche- 

tul oferit (la Ministerul Afaceri- 
lor Străine) în onoarea Domnu- 
lui Zaleski, Ministrul Afacerilor 
Sirăine al Poloniei. 

Domnule Ministru, 

In numele Guvernului Român, am onoarea a ură 
Excelenței Voastre bun venit. în Capitala României. 

Pentru: noi este o mare bucurie de a salută aici 
pe reprezentantul nobilei Națiuni Poloneze, amică 
şi aliată. 

Bucuria noastră este încă mărită prin faptul că 
Polonia este reprezentată de Excelenţa Voastră, ale 
cărui înalte calităţi de om de Stat şi sentimente de
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sinceră amiciţie pentru poporul român, le apreciem în cel mai înalt grad, 
Eu sunt îndeosebi de fericit de a salută în Exce- lența Voastră pe eminentul coleg, care de ani de zile 

conduce în mod strălucit politica străină a Poloniei şi pe un leal colaborator în opera de consolidare a păcei, urmărită de ambele noastre ţări. 
In adevăr, pentru a menţine şi a consolidă pacea, naţiunile noastre au întărit legăturile lor de amiciţie, printr'o alianţă defensivă. 
După veacuri de suferinţe, justiția imanentă a is- 

toriei a îngăduit Poloniei să renască şi României să 
unească într'un singur Stat, provincii ce au fost multă 
vreme sub jug străin, 

Cele două popoare au început astfel o nouă exis- 
tenţă, care face posibilă desvoltarea, fără piedici. a 
Geniilor lor naţionale. 
Pentru a-şi asigură această desvoltare, amândouă 

țările noastre au mare nevoie de pace. 
Pentru a garantă pacea, ne-am unit şi această 

fericită unire satisface, în acelaş îimp, interesele 
noastre proprii şi interesele superioare ale civiliza- 
ției, căci viitorul lumei civilizate depinde de o pace 
durabilă. 

Opera de justiţie consacrată prin tratatele inter- 
naţionale existente, formează singura bază posibilă 
a unei păci durabile şi intangibilitatea acestor tra- 
tate este condiţia indispensabilă a liniştei lumei în- 
tregi. . 

Conduse de acelaş ideal de proges şi inspirate de 
acelaşi scopuri politice, Polonia şi România vor lu- 
cră totdeauna împreună pentru apropierea popoa- 
relor şi pentru întărirea păcei. 
Pentru a fi din ce în ce mai în măsură de a înde- 

plini această mare operă, amândouă națiunile noa- 
stre trebue să înmulțească mereu legăturile amicale 
cari le unesc, spre a transformă alianţa lor într'o u- 
nire intimă şi indisolubilă a ambelor noastre popoare. 

Urmărind acest scop, am intensificat relaţiunile 

18



— 274 — 

noastre intelectuale, pe cari le favorizează şi afini- 
tatea de civilizaţie. 

In ultimul timp am accentuat apropierea econo- 
mică prin acorduri comerciale provizorii: cari vor îi 
consacrate şi lărgite în curând printr'un tratat de 
comerţ. ” 
Am adăogat astăzi un nou inel la alianta noastră, 

semnând pactul de arbitraj şi de conciliaţiune. 
România este hotărâtă să continue pe această 

cale, pentru a întări din ce în ce mai mult legăturile 

de amiciţie şi alianță, care o unesc de Polonia. 
In aceste sentimente, ridic paharul meu în onoa- 

rea Domnului Preşedinte al Republicei Poloneze şi 

fac urările cele mai călduroase pentru propăşirea 
Poloniei şi pentru fericirea Excelenței Voastre.



1 Decembre 1929 

Discours pronone6 au radio 
de Paris lors de la mort de 
Ci&menceau. 

La Frauce et le monde entier ont subi une perte 
imense, par ia disparition du grand Clemenceau. 

Il a appartenu ethnicuement ă la France, r6- 
Sumant en lui les qualitâs fondamentales de sa 
race et symbolisant le droit de celle-ci ă la vie et 
ă la liberte. | | - 

Mais sa grande personnalite appartient au 
„monde entier, par /'action exceptionnelle qu'il a 
exercee sur les destinces du monde. 

Confiant dans les admirables vertus du peuple 
frangais et dans le triomphe final de la Justice, il a 
oppos€ a toutes les &preuves et â tous les desas- 
tres sa volont€ indomptable de vaincre, 

Son €nergie extraordinaire a eu raison de tous 
les obstacles. Ii a impos€ des directives heureuses. 
li a su organiser la solidarit& des allies. II est par- 
venu ă coordoner leurs efforts, afin qu'ils râali- 
sent le maximum d'efiet. Il a pu corriger des mâ- 
prises et des fautes. Ainsi finit-il par commander 
la victoire. 

A peine ce miraculeux travail accompli, il a dă 
se vouer ă un autre, hârisse de difticultes. presque
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inextricables: celui d'etablir une paix juste et du- 
rable. 

II failait deduire une resultante iogique d'une 
multiplicit€ d'idees non concordantes, harmoniser 
une masse 6norme d'interâts divergeants, rendre 
la libert€ aux peuples opprimâs, sans reprâsail- 
les pour les anciens dominateurs, diviser en par- 
ties multiples des organismes politiques s6culaires, 
tout en conservant ă chaque partie la possibilite 
de vivre et de se developper. 

L'homme a 6t€ ici encore ă la hauteur de la 
tâche surhumaine qu'il avait ă accomplir et ce 

fut le couronnement d'une vie, dont le souvenir 
restera cternellement grave dans les fastes de 
vHistoire. 

Lutteur. intrepide pour la justice et la libert€, 
Clemenceau a toujours soutenu la cause des peu- 
ples opprimss. | 

Les Roumains soumis ă la domination austro- 
hongroise ont trouv€ ainsi en lui un puissant d€- 
fenseur. II leur a ouvert les colonnes de son jour- 
nal „La Justice“ et y a €crit lui-mâime le premier 

article de la campagne pour la liberation des 

Roumains Transylvains. 

Dans le numâro du 12 Mai 1894, sous le titre 

„La lutte des races“, il a pos6 vigoureusement, 
devant P'opinion publique mondiale, le probl&me 

de la lutte, qui se livrait, en Transylvanie, entre 

Poppresseur hongrois et les Roumains opprimes. 

Cette lutte, profâtisait-il, ne pouvait finir que 

par le triomphe des Roumains, lesquels avaient 
le droit de leur câte. | 

[| terminait son article en disant que, dans lin-
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ierât mâme de la Hongrie, il iallait souhaiter la 
liberation des Roumains Transylvains. 

Depuis lors, Cl&menceau a toujours accorde 
sa syimpathie agissante aux Roumains qui souf- 
îraient sous la domination Gtrangere. 

Dernicrement, en recevant, au mois d'Aviril, 
un deput€ roumain de Transylvanie, il lui disait: 
„„Aussi longtemps que je serai en vie, jaurai â 
cur le sort du peuple roumain, qui a Enormâ- 
ment souifert“. 

Lors de la conclusion de la paix, Clemenceau 
a tenu compte des droits de la Nation Roumaine. 

La peuple roumain moubliera jamais Pappui 
qu'il a trouv€ auprăs -de Clemenceau, dans sa 
longue lutte pour la libert€ et le droit. 

Par les traites de paix de 1919, apres un long 
calvaire, justice a 6ât€ rendue ă la Nation Rou- 
maine. Les provinces roumaines opprimâes, râu- 
nies ă la Me&re-Patrie, forment aujourd'hui un 
pays, en mesure de contribuer amplement ă la ci- 
vilisation du monde. 
Comme tous les pays laborieux, il aspire de 

toutes ses forces ă une paix durable et, par celă 
mâme, feconde. 

Le pass€ de la Roumanie est une longue scrie 
de terribles souifirances amenes par les guerres 
qw'elle a 6t€ oblige de subir, pour dâiendre son 
existence et la civilisation europâenne. 

Elle sait donc, par une longue et douloureuse 
experience, que la guerre est une source de souf- 
frances prolonges. 

La seule base possible d'une paix durable est 
P'oeuvre de justice accomplie en 1919. 

Le peuple roumain est decide ă la dâfendre, au
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prix de son existence, en defendant par celă mâme 
la paix du monde. 

Avec Cl&menceau disparait un €nergique ds- 
fenseur des traitâs de 1919. 

ici, comme toujours, il voyait juste; car cet 6di- 
fice est la pierre angulaire de la paix mondiale. 

Toute tentative d'y toucher risque de produire 
des cons6quences incalculables, auxquelles on ne 
saurait songer sans îr€mir. 

Le rapprochement des peuples qui, seul, peut 
assurer Pavenir prospere du monde civilis6, d6- 
pend de la consolidation de la paix actuelle, fon- 
dâe sur la justice. 

TRADUCERE 

7 Decembrie 1929 

Discurs pronunțat la Radio la 
Paris, după moartea lui Clemen- 
ceau 

Franţa şi lumea întreagă au suferit o pierdere 
imensă, prin dispariţia marelui Cl&menceau. 

EI a aparţinut din punct de vedere etnic, Franței, 
rezumând în sine calitățile fundamentale rasei sale 
şi simbolizând dreptul ei la viaţă şi la libertate. 

Dar marea lui personalitate aparţine lumei în- 
tregi, prin acţiunea excepţională ce a exercitat-o a- 
supra destinelor lumei, 

Increzător în admirabilele virtuţi ale poporului 
francez şi în triumful final al Dreptăţei, el a opus 
tuturor nenorocirilor şi tuturor dezastrelor, voința 

lui neimblânzită de a învinge. 
Energia lui extraordinară a distrus toate obsta-
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colele. El a impus directive fericite. A ştiut să or- 
ganizeze solidaritatea aliaţilor. A reuşit coordona- 
rea eforturilor lor, pentru realizarea efectului ma- 
xim, A putut corectă confuzii şi greşeli. Astfel a ter- 
minat prin a comandă victoria. . 

Abia desăvârşit acest minunat lucru, a trebuit să 
se consacre altuia, plin de dificultăţi aproape de ne- 
învins: acela de a stabili o pace dreaptă şi durabilă. 

Trebuiă a se deduce o rezultantă logică din o mul- 
tiplicitate de idei ce nu concordau, a se armoniză o 
cantitate enormă de interese divergente, a se dă li- 
bertate popoarelor asuprite, fără represalii împotriva 
foştilor stăpânitori; a diviză în părţi multiple orga- 
nisme politice seculare, păstrând însă fiecărei părţi 
posibilitatea de a trăi şi de a se desvoltă. 

Omul a îost şi aici la înălțimea sarcinei supra- 
omeneşti ce avea s'o îndeplinească şi aceasta a fost 
cununa unei vieţi, a cărei amintire va rămâne dea- 
pururea gravată în îastele Istoriei. 

Luptător inimos pentru dreptate şi libertate, CI6- 
menceau a susținut totdeauna cauza popoarelor a- 
suprite. 

Românii supuşi dominaţiunei austro-ungare au 
găsit astfel în persoana sa, un puternic apărător. 
Le-a deschis coloanele ziarului său „La Justice“ şi 
a scris chiar el primul articol al campaniei pentru 
liberarea Românilor Transilvăneni. 

În numărul din 12 Maiu 1894, sub titlul „Lupta 
raselor“, el a pus în mod energic în faţa opiniei pu- 
blice mondiale, problema luptei ce avea loc în Tran- 
silvania între asupritorul ungur şi Românii asupriți. 

Această luptă, proorocea el, nu putea să sfârşea- 
scă decât prin izbânda Românilor, cari aveau drep- 
tatea de partea lor. 

Termină articolul, zicând că, în interesul chiar 
al Ungariei, trebuia dorită liberarea Românilor tran- 
silvăneni. 

De atunci, Clemenceau a păstrat totdeauna sim- 
patia sa activă pentru Românii cari sufereau sub 
dominaţiunea străină. 

*
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Nu de mult, primind, în luna Aprilie, un deputat 
român din Transilvania, Cl&menceau îi zicea : 
„Atâta timp cât voi trăi, mă voi interesă din toată 

inima de soarta poporului român, care a suierit a- 
tât de mult“, 

Când s'a încheiat pacea, Clemenceau a ţinut sea- 
mă de drepturile Naţiunei Române. 

Poporul Român nu va uită niciodată sprijinul ce 
l-a găsit pe lângă Clemenceau, în lunga lui luptă 
pentru liberiate şi pentru drept. 

Prin tratatele de pace din 1919, după un lung cal- 
var, dreptate s'a îăcut Naţiunei Române. Provinciile 
române asuprite, unite Patriei-Mume, alcătuesc as- 
tăzi o ţară, în măsură să contribue mult la civiliza- 
ţia lumei. 

Ca toate ţările sârguitoare, ea doreşte din toată 
inima o pace durabilă şi, prin aceasta chiar, rodi- 
toare. 

Trecutul României este o lungă serie de groaz- 
nice suferințe, aduse de războaiele ce le-a îndurat 
pentru apărarea existenţei sale. şi a civilizaţiei euro- 
pene. 

Ea ştie deci, printr'o lungă şi dureroasă experien- 
ță, că războiul este un izvor nesecat de suferinţe. 

Singura bază posibilă a unei păci durabile, este 
opera de dreptate desăvârşită în 1919.: 
Poporul român este decis s'o apere cu preţul exis- 

tenţei sale, apărând prin aceasta chiar pacea lumei. 
Cu Clemenceau dispare un energic anărător al 

tratatelor din 1919. 
Aici, ca întotdeauna, vedea just, căci acest ediii- 

ciu este temelia păcei mondiale. 
Orice încercare de a se atinge de ea, riscă să pro- 

ducă consecinţe incalculabile, la care nimeni nu 
poate gândi fără teamă. 

Apropierea popoarelor care, singură, poate asi- 
gură viitorul fericit al lumei civilizate, depinde de 
consolidarea păcei actuale, întemeiată pe dreptate.



11 Decembre 1929 

Diseours prononcă â Prague, 

au banquet offert par le Minisire 

des Affaires Etrangeres de la 

Republique  Tchecoslovaque, en 

V'honneur de Monsieur le Ministre 

GC. G. Mironesco (râponse au 

discours prononcă par Monsieur 

le Ministre Benes). 

Mon cher ministre et arni, 

Madame, 

Mesdames, 

Messieurs, 

Je tiens tout d'abord ă exprimer ă votre Excel- 
“lence et au gouvernement tchâcoslovaque mes 
remerciments les plus vifs pour Paccueil extreme- 
ment cordial que jai trouve aupres d'eux. 

C'est lă une nouvelle preuve d'amiti€ pour la 
Roumanie. Elle aura dans mon pays P&cho le plus 
chaleureux. 

Je tiens aussi ă vous remercier profondement, 
mon cher Ministre et ami, pour les paroles pleines 
d'amabilite et d'affection que vous venez de pro- 
noncer ă mon Egard. | 

Il y a douze ans depuis que notre amiti€ per-
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sonnelle est nâe et s'est cimentee par le travail en 
commun pour la mâme grande et juste cause. 

Pendant que votre President venâr€ se trouvait 
dans la capitale moldave, symbole de la r6sistance 
et de la bravoure roumaine, nous travaillions eu- 
semble ă Paris avec le regrett6 Stefanik, enlev€ 
prematur6ment ă sa patrie, et avec d'autres 6mi- 
nents collaborateurs. 

Depuis cette 6poque, j'ai pu apprâcier votre 
proionde connaissance des hommes et des choses, 
ainsi que vos qualites exceptionnelles d'homme 
dW'Etat, qui vous ont permis, par la suite, de con- 
duire supârieuremnt la politique exterieure de vo- 
tre pays et vous ont assur€ une grande autorite 
dans le monde politique international. 

La collaboration intime et loyale des represen- 
tants de nos deux peuples, poursuivie pendant la 
guerre en Roumanie, en Autriche-Hongrie, ă Pa- 
ris, ă Londres, ă Rome et jusque dans les steppes 
de la Siberie a crâ€ entre nos deux nations des 
aifinites morales puissantes et une profonde sym- 

pathie. 
La terrain €tait ainsi parfaitement prepare pour 

alliance, qui consacra Punion de nos deux peu- 
ples. 

Cette union tend au maintien et ă la consolida- 
tion de la paix, par le respect des traites qui Pont 
ctablie, ainsi que par le rapprochement sincere 
des peuples. 

Nous avons eu le bonheur de nous allier dans 
le mâme but avec la Yougoslavie. C'est ainsi que 

la Petite Entente s'est formee. 
Cette collaboration intime et loyale de nos trois 

nations a rendu, comme vous venez de le consta-
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ter, d'Enormes services ă la cause de la paix et. 
constitue, ă Pheure qu'il est, un organisme interna- 
tional de premier ordre, jouant un râle tres effi- 
cace dans la politique europeenne. 

Messager de mon pays, je suis venu affirmer 
ici, dans la belle capitale de la R&publique teheco- 
slovaque, les sentiments de profonde amiti€ du 
peuple roumain pour la nation tchecoslovaque et 
la grande importance -qw'il attache â Palliance et 
ă Vamiti€ de votre pays. 

En nous unissant pour dâfendre Poeuvre de jus- 
tice consacre par les traitâs de 1919, nous ne 
poursuivons pas un but purement €goiste. Nous 
defendons, en meme temps, nos propres intârets 
et les int6rets de toutes les nations laborieuses, qui 
desirent ardemment le maintien et la consolida- 
tion de la paix, pour pouvoir se dâvelopper libre- 
ment. 

Afin de faciliter le rapprochement des peuples, 
il est indispensable de liquider les problămes irri- 
tants l€gu6s par la guerre. Nous avons travaill€ 
de concert, dans ce but, ă la conference de La 
Haye et nous continuerons â travailler en plein 
accord pour la liquidation immediate, dâfinitive 
et Equitable de tous ces probl&mes. 

Nous sommes decides €galement ă continuer 
fermement notre ceuvre de consolidation de la 
paix et de dâtente. 
Comme tout homme de bonne foi a pu le con- 

stater depuis neuf ans, nous n'avons aucune visâe 
agressive. Notre tâche est d'assurer la prospârit€ 
de nos nations dans la paix et par la paix. 

Si, par une fatalit€ de Phistoire, nous rencon- 
trions dans l'accomplissement de cette tâche le
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meme obstacle qui s'opposait naguere ă nos I6gi- 
times aspirations nationales, nous prendrons avec 
fermet€ et calme les mesures nâcessaires pour 
I'6carter. 

___ Confiants dans les vertus de nos peuples et 
"dans Pimmanence de la justice, nous n'avons ja- 
mais dout€ — lors de nos luttes pour P'unit na- 
tionale —- du triomphe final de notre juste cause. 

Nous doutons encore moins aujourd'hui du 
succes de notre tâche pacifique; car nous avons 
de notre câte la justice et les interâts suprâmes 
de la civilisation. 

Pour accomplir cette ceuvre grandiose, nos 
deux pays mettront ensemble leurs ressources 
morales et matsrielles, parce qu'il s'agit de la vie 
de nos deux nations et de la tranquillite du monde. 

Heureusement pour nous, alliance qui unit nos 
deux peuples est consacre par de profonds sen- 
timents d'amiti€ reciproque, et cela lui donne une 
force considerable, car elle est pas une simple 
collaboration occassionnelle, mais une union in- 
time et sincere de nos deux nations. 

Il est de notre devoir de renforcer toujours par 
tous les moyens et dans tous les domaines cette 
union heureuse de nos pays. 

La Roumanie accomplira fermement ce devoir. 
Dans ces sentiments, je lăve mon verre en !'hon- 

neur de S. Exc. Monsieur Masaryk, le president 
de la Republique tch&coslovaque et pour la pros- 
perit€ toujours plus florissante du peuple tchâco- 
slovaque et vous prie, Mesdames et Messieurs, de 
boire ă la sant€ et au bonheur de Monsieur le 
ministre Bân&s et de Madame Bânts, digne com- 
pagne de luttes et de soufirances pour la cause 
nationale tchecoslovaque.
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TRADUCERE 

11 Decembrie 1929 

Discurs pronunțat la Praga 
la banchetul oferit de Ministrul 
Afacerilor Sirăine al Republicei 
Cehoslovace, în onoarea D-lui 
Ministru G. G. Mironescu (răs- 
puns la discursul pronunțat de 
D-l Ministru Beneş). 

Scumpul meu Ministru şi amic, 

Doamnă, 

Doamnelor, 

Domnilor, 

Ţin, înainte de toate, să exprim Excelenței Voastre 
şi Guvernului Cehoslovac, mulţumirile mele cele mai 
vii pentru primirea extrem de cordială pe care am 
avut-o din partea lor, 

Aceasta constitue o nouă dovadă de amiciţie pen- 
tru România. Ea va avea în ţara mea ecoul cel mai 
călduros. 

Ţin deasemenea să vă mulţumesc adânc, scumpul 
meu Ministru şi amic, pentru cuvintele pline de a- 
mabilitate şi de afecţiune, pe cari le-aţi rostit des- 
pre mine. 

Sunt doisprezece ani de când amiciţia noastră 
personală s'a născut şi s'a cimentat prin munca în 
comun, pentru aceeaşi mare şi dreaptă cauză, 

In timp ce veneratul vostru Preşedinte se găsea 
în capitala Moldavă, simbol al rezistenţei şi al vite- 
jiei române, noi lucram împreună la Paris, cu re- 
gretatul Stefanik, răpit înainte de vreme patriei sale 
şi cu alţi eminenţi colaboratori. 
Am putut preţui încă de atunci adânca Domniei 

voastre cunoştinţă de oameni şi de lucruri, precum 
şi calităţile D-voastră excepționale de om de Stat,
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care v'au îngăduit, mai târziu, să conduceţi în mod 
strălucit politica externă a ţărei D-voastre şi vau 
asigurat o mare autoritate, în lumea politică inter- 
naţională. 

Colaborarea intimă şi sinceră a reprezentanţilor 
ambelor noastre popoare, continuată în timpul răz- 
boiului în România, în Austro-Ungaria, la Paris, la 
Londra, la Roma şi până în stepele Siberiei, a creiat 
între naţiunile noastre afinități morale puternice şi o 
adâncă simpatie. 

Terenul eră asiiel perfect pregătit pentru alianţa 
care consacră unirea amândoror popoarelor noastre. 

Această unire tinde la menţinerea şi la consolida- 
rea păcei, prin respectul tratatelor care au stabi- 
lit-o, precum şi prin apropierea sinceră a popoare- 
lor. Am avut fericirea să ne aliem în acelaş scop cu 
Jugoslavia. Astfel s'a îormat Mica Inţelegere. 
Această colaborare strânsă şi sinceră a tustrele 

naţiunilor noastre, a adus, după cum aţi constatat-o 
în discursul D-voastre, enorme servicii cauzei pă- 
cei şi constitue, în acest moment, un organism in- 
ternaţional de prim ordin, jucând un rol foarte eîli- 
cace în politica europeană. 

Sol al ţărei mele, eu am venit să afirm aici, în îru- 
moasa capitală a Republicei Cehoslovace, sentimen- 
tele de profundă amiciţie ale poporului român pentru 
națiunea Cehoslovacă, şi marea însemnătate, pe 
care el o dă alianţei şi amiciţiei ţărei voastre. 

Unindu-ne pentru a apără opera de dreptate con- 
sacrată pirn tratatele din 1919, noi nu urmărim un 
scop pur egoist. Noi apărăm în acelaş timp intere- 
sele noastre şi interesele tuturor naţiunilor labori- 
oase, care doresc fierbinte menţinerea şi consolida- 
rea păcei, spre a se putea desvoltă în mod liber. 

Pentru a înlesni apropierea popoarelor, este in- 
dispensabil de a lichidă problemele iritante rămase 
depe urma războiului. Am lucrat împreună în acest 
scop, la Conferinţa dela Haga, si vom continua să
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lucrăm în deplin acord pentru lichidarea imediată, 
definitivă şi echitabilă a tuturor acestor probleme. 

Suntem deasemenea hotăriți să continuăm cu tă- 
rie, opera noastră de consolidare a păcei şi de des- 
tindere, | 

După cum orice om de bună credință a putut con- 
stată de nouă ani încoace, noi nu avem nici 0 DICO- 
cupare agresivă. Sarcina noastră este de a asigură 
prosperitatea naţiunilor noastre, 'în pace şi prin 
pace. 

Dacă, printr'o fatalitate a istoriei, am întâlni, în 
îndeplinirea acestei sarcini, acelaş obstacol, care se 
opunea altădată legitimelor noastre aspiraţiuni na- 
ționale, vom lua cu hotărire şi calm măsurile ne- 
cesare spre a-l înlătură. 

Increzători în virtuțile popoarelor noastre şi î 
imanența justiţiei, nu ne-am îndoit niciodată — î 
timpul luptelor noastre pentru unitatea naţională — 
de triumful final al dreptei noastre cauze, | 

Ne îndoim astăzi încă şi mai puţin de succesul sar- 
cinei noastre pacifice, pentru că avem de partea 
noastră justiţia şi intresele supreme ale civilizației. 

Pentru a duce la bun sfârşit această operă gran- 
dioasă şi fecundă, amândouă ţările noastre vor în- 
trebuință împreună resursele lor materiale şi mo- 
rale, căci este vorba de viaţa ambelor noastre na- 
ţiuni şi de liniştea întregei lumi. 

Din fericire pentru noi, alianţa care uneşte amân- 
două popoarele noastre, este consacrată prin adânci 
sentimente de amiciţie reciprocă, şi aceasta îi dă o 
putere considerabilă, căci ea nu este o simplă cola- 
borare ocazională, ci o unire intimă şi sinceră a 
amândoror naţiunilor noastre. 

Este datoria noastră de a întări totdeauna, prin 
toate mijloacele şi în toate domeniile, această fe- 
ricită unire a ţărilor noastre. 

România îşi va îndeplini fără şovăire datoria. 
In aceste sentimente, ridic paharul meu în onoa- 

rea Excelenței sale domnului Masaryk, Preşedintele 

>
5
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Republicei Cehoslovace şi pentru prosperitatea din 
ce în ce mai înfloritoare a poporului cehoslovac, şi 
vă rog, Doamnelor şi Domnilor, a bea în sănătatea 
şi pentru fericirea Domnului Ministru Beneş şi a 
Doamnei Beneş, demna sa tovarăşe de luptă şi de. 
suferinţe pentru cauza națională cehoslovacă,



12 Dâcembre 1929 

Declaralions faites ă Prague 

aux representanis de la presse 

teh&coslovaque et aux corres- 

pondanis &irangers r&unis 6 la 

Legation de Roumanie. 

Mesdarmes, Messieurs, 

„Je suis tres content de pouvoir m'entretenir 
avec vous. C'est â mon sens, un devoir de pre- 
mier ordre de homme politique de collaborer 
avec la presse, dont le r6le important dans la vie 

publique et dans !'&volution pacifique des peuples 
civilis6s s'affirme de plus en plus. 

- Ma visit ă Prague est une visite de courtoisie. 
C'est une grande joie pour moi de revoir Mon- 

sieur le ministre B&nes, auquel je suis li€ par une 
profonde amiti€ et auquel je porte la plus haute 
estime pour ses qualits superieures d'homme po- 
litique. 

Jai €galement la plus profonde sympathie et 
amiti€ pour le peuple tchâcoslovaque et je sens 
une vive joie de me trouver au milieu de ce peuple 
laborieux, brave, loyal et ami du peuple roumain. 

Ma prâsence ici est une nouvelle affirmation 
des sentiments de vive amiti€ de la nation rou- 
maine pour la vaillante nation tehecoslovaque. 

Mais il est Evident que cette visite amicale est 
aussi une occasion d'6changes de vues sur la po- 

19
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litique internationale, au sujet des probl&mes d'ac- 
tualit€ et des questions qui touchent spâcialement 
nos pays. 

Parmi les diverses variantes d'actions diploma- 
tiques des dificrents Etats, on peut distinguer deux 
politiques : 

Une, îranchement pacifique sous PEgide de la 
Sociât€ des Nations, celle que j'ai appele la poli- 
tique de la paix et j'ai essay€ de la dâfinir dans 
une causerie rcente. Elle tend ă crâer entre les 
nations une masse d'interâts COmMmuns, Ssuscepti- 
bles d'imposer la paix, c'est â dire â faire que la 
paix soit une nâcessit€. 

Une seconde politique, hâsitante, qui parait 
chercher encore sa voie, ne S'engage pas dans la 
voie pacitique et penche plutât vers la politique 
d'aventure, qui 6tait en honneur autrefois, c'est ă 
dire vers la guerre. 

Nous, qui pratiquons la politique franchement 
pacifique, avons deux tâches: d'abord de conti- 
nuer ă travailler fermement dans ce but et, en- 
suite, de chercher â amener dans la voie lumi- 
neuse de la paix ceux qui hesitent encore de s'y 
engager. 

A la lumiere de ces idces, on peut mieux com- 
prendre notre action diplomatique des derniers 
mMOiS. | a 

A la conference de La Haye et bien avant, au 
mois de janvier, lorsqu'on preparait le plan 
Young, la Roumanie a fait remarquer qu'il est 
indispensable de ne pas se limiter ă la liquidation 
des r&parations allemandes, mais de solutionner 
immediatement tous les probl&mes' financiers [&- 
gu€s par la guerre, donc de liquider aussi les r6--
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parations autrichiennes, hongroises et: bulgares, 
— ce qu'on appelle „r&parations orientales*. 

C'6tait indispensable, parce que -ces problă- 
mes sont un motif de mâfiance et de frictions en- 
tre les pays interesses et, seulement quand ces. 
probl&mes seront definitivement tranch6s, on arri-- 
vera â un apaisement, precurseur d'une sincere: - 
dâtenite. 

Donc, Pinteret general de la paix râclame la li-- 
quidation totale, non pas seulement la liquidatioru 
des reparations allemandes. 

Cette proposition îaite par la Roumanie a 6t€ 
adoptee par tous les Etats cr&anciers. 

Ces questions donc, qui paraissent purement 
p6cuniaires, ont en r€alit€ une importance poli- 
tique primordiale. 

Cela est exact, non seulement au point de vue 
des pays crâanciers, mais aussi du point de vue: 
des pays dâbiteurs. 

En efiet, ce n'est pas un secret que le probleme 
des r&parations orientales est maintenant encore 
en suspens â cause de la resistance des pays d6- 
biteurs, et particulierement d'un, de ces pays. 

Eh bien, laction de ce pays est dâterminte 
surtout par des raisons politiques. Il n'est pas 
proccup€ tant de la question du payement ou du 
non-payement des sommes qu'on lui râclame, mais. 
il est preoccup€ de ne pas laisser tarir une source 
Wagitation, qu'il croit utile pour la r€alisation 
de certaines de ses vis€es politiques. 

Le pays en question prâtend que tout le mal 
qu'il a fait ă la Roumanie par la guerre n'est rien 
par rapport au mal que la Roumanie lui aurait t fait 
par une r€îorme d&mocratique.
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C'est evidemment absurde, tellement absurde 
qu'on a de la peine ă croire que des hommes po- 
litiques puissent formuler de telles pretentions. 

Les representants du pays dâbiteur respectif se 
sont apercus eux-mâmes que leur th&se est insou- 
tenable et alors, sans qu'on le leur ait demande, 
ils ont ajout€ des explications compl&mentaires. 
lis ont ajoute€ que les r&parations dâes poâr la 
guerre et les dommages causes ă des propriâtaires 
par l'expropriation sont d'un ordre tout â îait 
dificrent, car les premicres sont des creances d'F- 
tat, tandis que les autres sont des creances de 
personnes privees. Par consequent, disent-ils, la 
remise des dettes de reparations ou le non-paye- 
ments de ces dettes ne saurait empâcher le pays 
debiteur de faire valoir les creances des personnes 
privees; car il-n'y pas possibilite de compensation 
entre ces deux categories d'obligations. 

Cet argument est tout aussi inexact que la these 
qu'il est destin€ ă appuyer. 

"En efiet, vous savez trâs bien que Pon ma pas 
demand€ aux Etats vaincus des frais de guerre 
comime autreiois, mais on a demand seulement 
la rEparation des dommages causâs par la guerre. 
Or, ces dommages ont 6t6 causes surtout ă des 
particuliers. L'Etat creancier ne fait que repre- 
senter les droits de ses particuliers, l&s€s par la 
guerre injuste, Donc, des deux câtâs, il y a des 
dommages â payer ă des particuliers. 

Les choses &tant ainsi, on se demande: pourquoi 
ces discussions inutiles? Pourquoi soutenir des 
pretentions aussi illogiques ? 

L'explication est qu'on poursuit, en r6alit€, un 
but politique et, ayant interât ă cacher ce but po-
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litique, on a €chafaude un systăme qui ne tient pas 
debout. 

En prâsentant la question de la fagon sus-in- 
diquce, on ne cherche pas ă obtenir de Pargent, 
mais ă maintenir un tat de mecontentement, une 
cause de îrictions et la possibilit€ d'en faire une 
Taison d'agitations, en vue d'une illusoire re- 
vanche. 

Voulant continuer cette agitation, le pays en 
question se dit: „De deux choses Pune: 1) ou la 
Roumanie refuse de payer, comme il est juste et 
naturel, et alors nous pouvons continuer Pagita- 
tion pour nos buts politiques cachâs; 2) ou la 
Roumanie 'pousse P'indulgence — pour ne pas 
dire un mot plus sâvere — jusqw'ă payer de telles 
reclamations injustes, et l'argent ainsi obtenu, par 
une sorte de miracle ou de prestigiditation, est un 
bon gain inespâr€, qwon pourra employer pour 
un mâme but que visait Pagitation —- pour la pr6- 
paration de la revanche“. 

Ce jeu a 6t€ compris, j'espăre, par tout le mon- 
de et l'afifaire devra tre tranchee conformement 
ă la justice et aux traites, qui tous les deux sont 
du c6t6 de la Roumanie. 

La mâme question se pose d'ăilleurs pour tous 
les pays de la Petite Entente qui sont, comme tou- 
jours, solidaires. Ils ont travaill€ et travailleront 
de commun accord pour vaincre la resistance in- 
justifice dont je viens de parler, râsistance non 
pas contre un Simple arrangement pâcuniare, — 
mais contre un systeme destine ă produire la d€- 
tente et ă assurer la paix. 

En parlant de dâtente et de rapprochement des 
peuples, nous ne faisons pas usage de grands mots
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pour impressionner P'opinion publique et nous ne 
faisons pas une politique chimârique ou idealiste, 
mais au contraire nous faisons une politique ra- 
liste. - 

- En efiet, la paix ne sera une râalite ou sera une 
r6alit€ decevante, tant qu'il n'y aura pas un rap- 
rochement sincere des peuples. 

Autrement, il y aura toujours des craintes de 
conilit et le desarmement ne serait possible, ni la 
paix ne sera complăte. 

Je tiens â exprimer, par votre aimable entre- 
mise, ma profonde gratitude ă la Ville de Prague 
et ă la nation tchecoslovaque pour Paccueil cor- 
dial que le reprâsentant de la Roumanie a trouve 
dans votre beau pays. 

Je vous exprime aussi, ă vous, Mesdames et 
Messieurs, les plus viis remerciements pour les 
articles extrâmement aimables et bienveillants â 
l'Egard de mon pays ainsi qw'ă mon 6gard, pu- 
bli6s par la presse tchecoslovaque, ă /'occassion 
de ma visite ă Prague.
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TRADUCERE 

12 Decembrie 1929 

Declaraţiuni făcute la Praga 
reprezenfanților presei Cehoslo- 
vace şi corespondenţilor străini 
reuniți la Legaţiunea României. 

Doamnelor, 

Domnilor, 

Sunt foarte fericit de a lua contact cu D-voastră. 
După părerea mea, este o datorie de primul ordin 
a omului politic, de a colaboră cu presa, al cărei 
rol important în viaţa publică şi în evoluţiunea pa- 
cifică a popoarelor civilizate se afirmă din ce în ce 
mai mult. 

Vizita mea la Praga e o vizită de curtenie. Este 
o mare bucurie pentru mine de a revedea pe dom- 
nul Ministru Beneş, de care sunt legat printr”'o a- 
dâncă amiciţie şi căruia îi port cea mai înaltă stimă, 
pentru calităţile sale superioare de om politic. 
Am deasemenea cea mai profundă simpatie şi a- 

miciţie pentru poporul cehoslovac şi simt o vie bu- 
curie, de a mă găsi în miilocul acestui popor mun- 
citor, viteaz, leal şi amic al poporului român. 

Prezenţa mea aici este o nouă afirmare a senti- 
mentelor de vie amiciţie ale naţiunei române, pentru 
viteaza naţiune cehoslovacă. 

Evident însă, că această vizită amicală este şi o 
ocazie de a schimbă vederi asupra politicei interna- 
ționale, cu privire la problemele de actualitate şi la 
chestiunile cari ating în mod special țările noastre. 

Printre diferitele variante ale acţiunilor diploma- 
tice ale Statelor, se pot distinge două politici : 

Una, sincer pacifică, sub egida Societăţei Naţiu- 
nilor, aceea pe care am numit-o politica păcei şi 
pe care am încercat să o definesc într'o conferință 
recentă. Fa tinde să creieze între naţiuni o masă de
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interese comune, susceptibile de a impune pacea, a- 
dică să facă aşa încât pacea să devină o necesitate, 

O a doua politică, şovăelnică, care pare a-şi căută 
încă drumul. Ea nu păşeşte pe calea pacifică, ci în- 
Clină mai mult spre politica de aventură, ce eră al- 
tădată în onoare, adică spre război. 

Noi, care practicăm o politică clar pacifică, avem 
două sarcini: întâi, aceea de a continua să lucrăm 
fără preget în acest scop, şi apoi de a căută să a- 
ducem în calea luminoasă a păcei, pe acei ce stau 
încă la gânduri de a apucă pe această cale. 

In lumina acestor idei, se poate mai bine înţelege 
acţiunea noastră diplomatică din ultimele luni. 

La Conferinţa dela Haga şi chiar cu mult înainte, 
în luna Ianuarie, când se pregătea planul Young, Ro- 
mânia a arătat că este indispensabil de a nu ne li- 
mită la lichidarea reparaţiunilor germane, ci de a 
soluționă imediat toate problemele financiare rămase 
depe urma războiului, deci de a lichidă și repara- 
țiunile austriace, ungare şi bulgare, — ceeace s'a 
numit „reparaţiile orientale“, 
„Eră indispensabil, fiindcă aceste probleme sunt 

un motiv de neîncredere şi de neînțelegeri între ță- 
rile interesate, şi numai când aceste probleme vor 
îi definitiv lichidate, se va ajunge la o liniştire pre- 
mergătoare a unei sincere destinderi. 

Interesul general al păcei reclamă deci lichidarea 
totală, nu numai lichidarea reparaţiunilor germane. 

Această propunere făcută de România, a fost a- 
doptată de toate Statele creditoare. 

Deci aceste chestiuni, cari par pur şi simplu pe- 
cuniare, au în realitate o importanţă politică pri- 
mordială. 

Aceasta este exact nu numai din punctul de vedere 
al ţărilor creditoare, dar şi din punctul de vedere 
al ţărilor debitoare. 

Intr'adevăr, nu este un secret pentru nimeni, că 
problema reparaţiunilor orientale este încă în sus- 
pensie, din pricina rezistenţei Statelor debitoare şi 
mai ales a uneia din aceste ţări.
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Ei bine, acţiunea acestei ţări este determinată mai 
ales de motive politice. Fa nu este preocupată atât 
de mult de chestiunea plăţei sau neplăţei sumelor ce 
i se reclamă, cât de a nu lăsă să dispară un izvor 
de agitaţie, pe care îl crede folositor realizărei unor 
oarecari „Scopuri politice. 
Statul în chestiune pretinde că tot răul, pe care el 

l-a făcut României prin război, nu este nimic față 
de răul pe care România i Var îi făcut lui, printr'o 
reformă democratică. 

Aceasta este absurd, aşa de absurd, încât ne este 
greu să credem că oameai politici pot formulă ase- 
menea pretenţiuni, 

Reprezentanţii ţărei debitoare respective şi-au dat 
ei înşişi seama că teza lor nu se poate susţine, şi a- 
tunci au adăogat, îără ca să li se îi cerut, explica- 
ţiuni complimentare. Au adăogat că reparațiile da- 
torite pentru război şi daunele cauzate proprietari- 
lor prin expropriere, sunt de ordin cu totul diferit, 
fiindcă primele sunt creanţe ale Statului, pe când ce- 
lelalte sunt creanţe ale persoanelor private. In con- 
secinţă, spun ei, anularea datoriilor de reparaţiuni 
sau neplata acestor datorii, nu poate împiedică țara 
debitoare de a valorijică creanțele persoanelor pri- 
vate, fiindcă nu este nici o posibilitate de compensa- 
țiune, între aceste două categorii de obligaţiuni. 

Acest argument este tot atât de inexact, ca şi 
teza pe care este menit să o susțină, 

Intr'adevăr, ştiţi prea bine că nu s'a cerut sta- 
telor învinse cheltueli de război, ca altădată, ci s'a 
cerut numai repararea daunelor cauzate de război. 
Aceste daune au îost însă cauzate mai ales persoa- 
nelor particulare. Statul creditor nu face decât să 
reprezinte drepturile particularilor săi lezaţi de răz- 
boiul injust. Din ambele părţi sunt deci daune de 
plătit la particulari. 

Astfel stând lucrurile, ne întrebăm: pentru ce a- 
ceste discuţiuni inutile? Pentru ce se sustin preten- 
ţiuni aşa de nelogice ? 
-Explicaţiunea este că se urmăreşte în realitate
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un scop politic, şi cei ce îl urmăresc având interes 
de a-l ascunde, au clădit un sistem care nu se poate 
susţine. 
Prezentând chestiunea în felul mai sus arătat, nu 

se urmăreşte a se obţine bani, ci a se menţine o stare 
de nemulțumire, o cauză de neînțelegeri şi posibi- 
litatea de a face agitațiuni, în vederea unei iluzorii 
revanşe. 

Voind a continuă această agitaţiune, ţara în ches- 
tiune îşi zice: „Din două lucruri, unul: 1) sau Ro- 
mânia refuză să plătească, cum este drept şi natural 
şi atunci putem continuă agitațiunea pentru scopurile 
noastre politice ascunse; sau 2) România împinge in- 
dulgenţa — pentru a nu spune un cuvânt mai aspru— 
până a plăti astiel de reclamaţiuni nedrepte, şi a- 
tunci banii astfel obţinuţi, printr'un fel de miracol 
sau de prestidigitațiune, constitue un câştig neaş- 
teptat, care va putea fi întrebuințat în acelaş scop 
pe care îl urmărea agitaţiunea, — pentru pregătirea 
revanşei“. 

Sper că acest joc a fost înțeles de toată lumea şi 
chestiunea. va trebui să fie soluționată conform jUs- 
tiţiei şi tratatelor, care sunt amândouă de partea Ro- 
mâniei. 

Aceeaş chestiune se pune  dealtminteri pentru 
toate ţările Micei Ințelegeri, care sunt, ca întotdea- 
una, solidare. Ele au lucrat şi vor lucră de Comun 
acord, pentru a învinge rezistența nejustiiicată, des- 
pre care am vorbit mai sus, rezistență nu împotriva 
unui Simplu aranjament pecuniar, ci contra unui 
sistem menit să producă destinderea şi să asigure 
pacea. 

Vorbind de destindere şi de apropierea popoare- 
lor, nu întrebuințăm cuvinte mari spre a impresionă 
opinia publică și nu facem o politică himerică sau 
idealistă, ci facem, din contră, o politică realistă. 

Intr'adevăr, pacea nu va fi o realitate, sau va fi 
o realitate înșelătoare, atâta timp cât nu va există 
o apropiere sinceră între popoare. 

Altiel, vor fi în totdeauna temeri de conflicte şi
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nici dezarmarea nu ar îi posibilă, nici pacea nu va 
îi completă. 

Ţin să exprim, prin amabilitatea D-voastre, pro- 
funda mea recunoştinţă oraşului Praga şi națiunei 
cehoslovace, pentru primirea cordială pe care repre- 
zentantul României a găsit-o în frumoasa D-voa- 
stră ţară. 

Deasemenea vă exprim şi D-voastră, Doamnelor 
şi Domnilor, mulţumirile mele cele mai vii, pentru 
articolele extrem de amabile şi măgulitoare pentru 
ţara mea şi pentru mine, publicate de presa -ceho- 
slovacă, cu ocaziunea vizitei mele la Praga.



14 Februarie 1930 

Rezultatele  Conferinfei dela 
Haga pentru România. — Expu- 
nere făcută de D-l Ministru de 
Externe G. G. Mironescu în şe- 
dinfele Camerei şi Senatului dela 
14 Februarie 1930. . 

Domnule Preşedinte, 

Domnilor Senatori, 

Acordurile încheiate la Conferinţa Reparaţiilor 
dela Haga vor fi în curând supuse ratificărei Par- 
lamentului. 

Par, faţă de însemnătatea covârşitoare a aces- 
tor acorduri, cred că nu trebue să aştept prilejul 
ratificărei, spre a dă Parlamentului explicaţiile 
cuvenite. (Aplauze prelungite). 

Reprezentanţa naţională şi Țara întreagă sunt - 
cu drept cuvânt doritoare a avea cât mai degrabă 
precizări oficiale cu privire la rezultatele dobân- 
dite şi cari, din fericire, sunt atât de îmbucură- 
toare. 

De aceea îmi îndeplinesc o plăcută datorie, ve- 
nind să expun Parlamentului rezultatele Confe- 
rinţei dela Haga. 

Imporianța deosebită a con- 

ferinfei dela Haga. 

Această Conferinţă este, desigur, cel mai im- 
portant eveniment mondial, dela încetarea războ- 
iului.
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Ea a pus capăt luptei aprige care s'a dus 
unsprezece ani în jurul obligaţiilor financiare sta- 
bilite prin tratatele de pace şi prin împrumuturile 
dintre aliaţi, rezolvind problema reparațiilor, a- 
dică a reparărei daunelor cauzate de război şi 
problema datoriilor interaliate derivând din răz- 
boi. 

Limpezind situaţia financiară a Statelor cari au 
participat la război, a creat o atmosferă nouă din 

punct de vedere financiar şi economic în lumea 
întreagă. 

Iar pe de altă parte, din punct de vedere poli- 
tic, a înlăturat nenumăratele cauze de îngrijorare 
şi de învrăjbire între popoare, consolidând pacea 
şi îndrumând naţiunile către o nouă eră, înteme- 
iată pe o apropiere sinceră şi o colaborare con- 
stantă a popoarelor. 

România, care va beneficiă alături de toate ce- 
lelalte State de buna situaţie astfel creată, are sa- 
tisfacțiunea de a îi contribuit în mod însemnat la 
crearea acestei noi situaţii generale bune. Fa are, 
în acelaş timp, mulţumirea de a fi rezolvit în mo- 
dul cel mai favorabil pentru națiunea română toate 
chestiunile ce o priveau, din complexul proble- 
melor ce au făcut obiectul Conferinţei dela Haga. 
(Aplauze prelungite). 

Prepararea Conferinfei. Acfiu 

nea guvernului român. Condiţii 

formale şi condiții de fond. 

Către această ţintă, — astăzi în mod atât de 
satisfăcător atinsă — Guvernul nostru şi-a în- 
dreptat activitatea sa, de îndată ce a venit la câr- 

ma Țărei. (Aplauze puternice).
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Problema complicată şi grea a reparațiilor in- 
trase de câteva luni într'o fază nouă. 

Declaraţia comună a Marilor Puteri din 16 
Septembrie 1928, afirmă din nou şi în mod hotărît 
voinţa lor de a găsi o soluţiune definitivă acestei 

probleme, ce ne îngrijoră pe toţi de 11 ani. 
România, care suferă de zece ani nedreptate 

în chestia reparațiilor, trebuia să-şi conducă a- 
cum acţiunea ei în aşa fel încât să nu lase ca, 

cu ocazia soluționărei definitive a problemei, să 
se consfinţească nedreptatea de până aci, sau chiar 
să se agraveze această nedreptate, — ci, dimpo- 
trivă, să obţie îndreptarea injustiţiei şi crearea 
unei Situaţii satisfăcătoare. 

Pentru a isbândi, Guvernul nostru a desfăşurat 
acţiunea sa diplomatică preparatoare într'un ca- 
dru dublu, 

Intâi, din punct de vedere formal, a urmărit 
să realizeze condiţiunile formale indispensabile 
spre a asigură un rezultat drept pentru Ţara noa- 
stră. | 

Al doilea, din punct de vedere al fondului, a 
lucrat spre a schimbă convingerile greşite, care 
determinaseră în trecut nedreptăţirea României. 
(Aplauze prelungite). 

Prima condițiune formală : 

întrunirea unei conferinfe inter- 

najionale cu participarea Ro- 

mâniei, 

In ce, priveşte condiţiunile formale ce am căutat 
să realizăm, este util să indic unele. IE 

Când a fost numit comitetul de experţi pentru 
alcătuirea planului numit Young, Guvernul Ro-
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mân a cerut pe deoparte să fie ţinut în curent cu 
lucrările comitetului, — iar pe de altă parte a 
declarat că România nu va putea da aprobarea 
sa unui aranjament în chestia reparațiilor, decât 
dacă chestiunea va îi supusă unei conferinţe in- 
ternaţionale, la care să participe România. 
„Se ventilă, în adevăr, atunci, în unele cercuri, 

ideia de a nu se convocă o conferinţă, ci de a lăsă 
să decidă asupra raportului experţilor Comisia 
Reparaţiunilor, care ar îi decis fără noi. 

A doua condiție formală: O 

singură conferință pentru în- 

ireaga problemă a reparațiilor 

sub foale aspectele ei. 

Mai târziu, în lunie trecut, se propusese să se 
facă două conferințe deosebite şi succesive : 

Intâi, una menită a se ocupă de problemele po- 
litice în legătură cu reparaţiile şi de repercusiu- 
nea lor asupra reparațiilor. 

La această conferinţă urmă să participe numai 
şase puteri: Anglia, Belgia, Franţa, Germania, 
Italia şi Japonia. 

După ce această conferință ar fi terminat lu- 
crările, trebuia să se convoace o a doua, destinată 
a se ocupă de partea financiară a problemei re- 
paraţiilor. La această Conferinţă, pe lângă cele 
şase Puteri, urmă să participe celelalte Puteri cre- 
ditoare ale Germaniei, printre cari şi România. 

Imediat ce această propunere a fost cunoscută, 
Guvernul Român a declarat că nu poate să o 
admită, fiindcă, cu acest sistem, prima Conferinţă 
ar fi hotărît totul, iar a doua ar fi fost chemată 
numai să consfinţească soluţiile adoptate de cea
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dintâi şi România nu ar fi putut deci să-şi valo- 
rifice drepturile sale. 

Guvernul Român a arătat că cele două serii 
de chestiuni nu pot fi despărțite, ci problema re- 
paraţiilor formează un tot unic şi trebue exami- 
nată într'o singură conferinţă. 
„Punctul de vedere al României a fost admis şi 
s'a decis convocarea unei singure conferinţe des- 
tinată a examină în întregime problema repara- 
țiilor, cu dublul ei aspect politic şi financiar. (A- 
plauze). 

A freia condiție formală : re- 

solvirea în acelaş limp a pro- 

blemei reparațiilor germane și a 

problemei reparațiilor orientale. 

O alta dintre condiţiunile pe care le-am numit 
formale, — condiţiune esenţială pentru Româ- 
nia, — eră aceea ca problema reparaţiunilor o- 
rientale, adică a reparațiilor datorite de Austria, 
Ungaria şi Bulgaria, — să fie unită cu problema 
reparaţiunilor germane şi ambele să fie soluţio- 
nate în acelaş timp. 

In adevăr, dacă s'ar îi rezolvit numai problema 
reparațiilor Germane, ar îi rămas în Europa 
Centrală şi Orientală o situaţie foarte grea, defa- 
vorabilă păcei, prin motivele de neînțelegere şi 
iritaţie ce ar îi persistat. Iar pe de altă parte, după 
rezolvirea definitivă a problemei reparațiilor 
germane, principalele puteri s'ar fi desinteresat 
de reparaţiile orientale şi drepturile României ar 
îi fost adânc compromise. 

De aceea Guvernul nostru a insistat cu toată 
energia ca să se conexeze reparaţiile orientale cu
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cele germane, declarând că, numai sub această 
condiţiune, România ar putea aderă la un aran- 
jament cu privire la reparaţiile Germane. (Aplauze . 
puternice). 

A fost greu de obţinut admiterea punctului nos- 
tru de vedere. 

Când s'a decis, în Septembrie 1928, să se caute 
o soluţie definitivă a problemei reparațiilor, cele 
şase Puteri s'au referit numai la reparaţiile Ger- 
mane. De aceea Comitetul de Experţi, numit pe 
urmă, sa ocupat numai de reparaţiile Germane, 
şi Planul Young se refereă numai la aceste re- 
paraţii. 

Guvernul nostru, îndată ce a luat puterea, a 
început demersuri pentru unirea acestei probleme 
cu reparaţiile orientale, şi, în trei memorii succe- 
sive înaintate Comisiei Reparaţiilor şi Guvernelor 
principale, în Ianuarie, în Martie şi la finele lunei 
Iulie, a accentuat necesitatea rezolvirei concomi- 
tentă a problemei reparațiilor orientale. 

In August, în prima sesiune a Conferinţei dela 
Haga, la această cerere a României s'au raliat : 
Cehoslovacia, Jugoslavia şi Grecia. 

Prin acţiunea noastră comună am obţinut, în 
August, rezultatul urmărit. (Aplauze puternice). 

Deşi planul Young se referea numai la repara- 
ţiile germane şi deşi Conferinţa dela Haga se în- 
trunise pentru a hotărî asupra reparațiilor ger- 

mane, din care cauză nu fuseseră convocate Aus- 
tria, Ungaria şi Bulgaria, — totuşi s'a decis ca 
să se exmineze în conferință şi reparaţiile dato- 
rite de aceste ţări. 

S'a instituit o Comisie specială pentru aceste 
reparaţiuni, urmând ca după terminarea lucrări- 

20.
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lor acestei comisiuni, să fie convocate la a doua 
sesiune a Conferinţei: Austria, Bulgaria şi Un- 
garia. 

A patra condiție formală : Ac- 

jiunea unitară a Stateler Micei 

Infelegeri. 

Voi reaminti în fine o altă condiţie esenţială 
de care guvernul nostru s'a îngrijat, anume a- 
ceea de-a asigură, în problemele desbătute la 
Haga, o acţiune unitară a Statelor Micei Inţele- 
geri. 

In virtutea alianţei şi amiciţiei strânse ce există 
între aceste trei State, solidaritatea dintre ele este 
constantă. (Aplauze prelungite). 

Eră deci natural ca ea să se manifeste şi în pro- 
blemele supuse Conferinţei Reparaţiilor. (A- 
plauze). 

Dar această solidaritate nu eră suficientă, ci 
trebuia ca acţiunea celor trei State să se desfă- 
şoare continuu şi în mod unitar. 

Cu toate că, faţă de problemele ce se desbă- 
teau, situaţia celor trei State nu eră aceeași, aim 
izbutit a găsi totdeauna o formulă comună şi uni- 
tară de acţiune. Niciodată colaborarea amicală a 
României, Cehoslovaciei şi Iugoslaviei nu a fost 
mai intimă şi mai eficace. (Aplauze puternice). 

lată o serie de condiţii a căror realizare eră in- 
dispensabilă pentru a asigură satisfacerea drep- 
telor cereri ale României. 

Condiţiile de fond. 

Urmărind metodic îndeplinirea acestor condiţii 
şi izbutind a le îudeplini, Guvernul a desfăşurat 
în acelaş timp o activitate analogă în ce priveşte



— 307 — 

fondul problemei, căutând a face să se cunoască 
şi să se recunoască legitimitatea cererilor Româ- 

niei. (Aplauze). 

Istoricul reparațiilor. Lupta în 

jurul obligațiilor financiare din 

războiu. 

Inainte de a analiză rezultatele obţinute este 
— cred — util, a indică fazele prin care a trecut 
problema reparațiilor. | 

Precum am; spus deja, o luptă aprigă s'a dus 
dela război şi până azi în jurul obligaţiilor finan- 
ciare decurgând din război, — obligaţii de două 
categorii: 1) reparaţiuni datorite de coaliția ger- 
mano-austro-ungaro - bulgară Angliei, Belgiei, 
Franţei şi aliaţilor acestor trei puteri; şi 2) da- 

toriile interaliate contractate pentru război. 

Această luptă a dominat întreaga politică in- 
ternaţională timp de 11 ani. Deaceea curmarea ei 
prin acordurile dela Haga constitue cel mai în- 
semnat eveniment politic mondial dela război în- 
coace. 

Lupta aceasta a trecut prin mai multe faze, pe 
cari le voi schiţă repede. 

Situaţia la încheierea Iratat>- 

lor de pace şi până în Junie 1920. 

Tratatele de pace au stabilit principiile după 
cari se vor fixă reparaţiile datorite de Germania, 
Austria, Ungaria şi Bulgaria. 

Constatând dreptul aliaţilor la reparația inte- 
grală a daunelor ce li s'au pricinuit, dar recu- 
noscând pe de altă parte, că resursele debitorilor 
nu sunt suficiente pentru “acoperirea integrală a
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daunelor, tratatele au învestit Comisia de Repa- 
raţiuni cu sarcina de a stabili cifra reparațiilor şi 
modalităţile achitărei. 

In executarea tratatelor, s'a cerut întâi Ger- 
maniei să plătească până la Martie 1921 o pri- 
mă sumă de 20 miliarde mărci aur în mărfuri, 
corăbii şi valori. 

Livrările în natură au început imediat, dar cu- 
rând au intervenit greutăţi, întârzieri de livrări 
şi delegaţii aliaţilor s'au întrunit la San Remo, 
în Aprilie 1920, spre a avertiză Germania că se 
vor lua sâncţiuni în. cazul când nu-şi ţine angaja- 
mentul. 

Dela această dată, o serie de conferinţe ale 
aliaţilor s'au întrunit succesiv — dela 1920 până 

la 1923 au fost 10 conferinţe — fără a putea găsi 
0 soluţie definitivă problemei reparațiilor. 

Prima fixare a totalului re- 

parafțiilor la Boulogne. Impor- 

tanfa conferinfei dela Spa. 

După ce la o conferinţă ţinută la Boulogne, în 
lunie 1920, s'a stabilit cifra reparațiilor germane 

la 269 miliarde de mărci aur plătibile în 42 de 
ani, — Sa întrunit apoi în lulie 1920 Conferinţa 
dela Spa, foarte importantă şi defavorabilă pen- 
tru noi. 

La Spa, reglementarea chestiei reparațiilor în- 
tre Germania şi între Aliați nu a făcut niciun pro- 
gres, dar s'a reglementat distribuirea reparațiilor 
între Aliați prin acordul încheiat la 16 Iulie 1920, 
care a cârmuit repartiţia reparațiilor până la Con- 
ferinţa dela Haga.
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Repartiția reparațiilor germane 

făcute la Spa. 

Totalul reparaţiunilor germane s'a distribuit 
astie] : 

Franţa . . . . . . . ,„ 529% 
Anglia . . . . „ . „ 22% 
alia. . . . . 10% 
Belgia . . . . .. . . 8% 
Japonia . . . . . . . . 0,75% 
Portugalia . . . . . . . 0,75% 

iar restul de 6']2 a îost rezervat Greciei, Româ- 
niei şi Jugoslaviei. 

Deşi în mod oficial aceşti 6'/+%, nu au îost re- 
partizaţi la Spa, reprezentanții României căpă- 
taseră convingerea că, pentru România, se re- 
zervă o cotă de aproximativ 1%. De aceea dele- 
gaţii ţărei noastre la acea conferinţă, au refuzat 
să semneze acordul dela Spa și au protestat con- 
tra nedreptăţei ce se făcea României. 

Mai târziu, în lunie 1922, în virtutea unui a- 
ranjament special, s'a atribuit Iugoslaviei 5% şi 
pe urmă Conferinţa miniştrilor de finanţe din la- 
nuarie 1925 a repartizat între România şi Grecia 
restul de 1'7-%, astiel: 1,1% România, şi 0,40% 
Grecia. 

Reparliția reparajiilor orien- 

tale făcute la conferința dela 

Spa. 

La menţionata Conferinţă dela Spa s'a distri- 
buit şi totalul reparațiilor orientale, adică austro- 
ungaro-bulgare, în modul următor ; 

Prima jumătate se repartizează Statelor aliate,
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ce participă la reparaţiile germane, în aceeaş pro- 
porţie în care li s'au repartizat reparaţiile ger- 
mane. Deci, pentru prima jumătate din reparaţiile 
austro-ungaro-bulgare, se aplică aceleaşi cote in- 
dicate mai sus. Prin urmare, României i se alocă 
1,17%, din ceastă primă jumătate. 

A doua jumătate a reparațiilor orientale se re- 
partizează astiel : 

Italia 40%, iar restul de 60% Greciei, Româ- 
niei, Iugoslaviei şi altor puteri, cari ar fi admise 
la beneficiul reparațiilor. 

Ulterior, în Iunie 1922, din aceşti 60% s'a a- 
tribuit Iugoslaviei 15%; iar în Ianuarie 1925, Con- 
ferinţa miniştrilor de finanţe a distribuit restul de 
45% între Grecia şi România, dând celei dintâi 
25%, iar ţărei noastre 20%. 

Calculând deci cota pe ambele jumătăţi, re- 
vine României asupra totalului austro-ungaro- 
bulgar o cotă de 10,55%. 

Făcând acelaş calcul pentru toate ţările bene- 
ficiare de reparaţii, rezultă că reparaţiile orien- 
tale sunt repartizate astfel : 

Franţa. .......... 26 9%, 

Italia ......... „25% 
Grecia. ....... .. . ]270 %e 

Anglia. ....... 1 6 

România . .......... 10,55 “o 

lugoslavia . ......... 10 % 
Belgia .. ........., 4 % 

Japonia ..... 0,375 % 
Portugalia . ......,... 0,375 %0
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România era şi debitoare după 

ratate. 

Este locul a aminti aici că România şi celelalte 
State succesorale — adică Statele formate sau în- 
tregite cu provincii desfăcute din Imperiul Austro- 
Ungar — sunt nu numai creditoare, ci şi debi- 
toate după tratatele de pace. 

Datoria de liberare. 

In adevăr, pe lângă cheltuelile ce Statele suc- 
cesorale au făcut pentru război, adică pentru eli- 
berare, aliaţii au avut şi ei să suporte cheltueli 
speciale în acelaş scop. Cum nu puteau recuperă 
aceste cheltueli dela foştii inamici, din cauza lip- 
sei lor de resurse suficiente, s'a crezut drept ca 
Statele succesorale să ramburseze aliaţilor chel- 
tuelile acestea. | 

Ele constituesc datoriile de liberare. 
Statele succesorale au convenit să plătească a- 

ceste datorii printr'un acord încheiat odată cu 
semnarea tratatului dela Saint-Germain (trata- 
tul cu Austria) — la 10 Septembrie 1919. 

România l-a semnat şi recunoscut odată cu 
tratatul asupra minorităţilor, la 9 Decemb. 1919. 

Cifra acestor datorii a fost fixată la 1 miliard 
500 de milioane de franci aur, redusă puţin ul- 
terior la; 1.447.922.000. 

Repartiția acestei sume s'a făcut de către Co- 
misia de Reparaţii la 4 Noembrie 1924. 

In sarcina României s'a pus suma de: 235 mi- 
lioane 141.000 îr. aur. 

Datoriile pentru bunuri cedate. 

Deosebit de aceasta, conform tratatelor dela 
Saint-Germain şi Trianon, Statele succesorale ur-
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mau să achite valoarea proprietăţilor Austriei, 
Ungariei sau Imperiului Austro-Ungar, cuprinse 
pe teritoriile dobândite de Statele succesorale şi 
devenite prin urmare proprietatea acestora. A- 
ceste sume aveau să fie achitate Puterilor Aliate 
în comptul reparațiilor Austro-Ungare, adică scă- 
zute din ciira reparațiilor cerute dela Austria şi 
dela Ungaria. 

S'au făcut mai multe evaluări a acestor bunuri 
cedate. După evaluarea admisă în mod oficios de 
către Comisia Reparaţiilor, datoriile României 
pentru bunuri cedate se urcau la cifra aproxi- 
mativă de: un miliard două sute de milioane 
franci aur. 

Rezultatul general pentru Ro- 

mânia după conferinfa dela Spa. 

Prin urmare, în rezumat România eră credi- 
toare cu o cotă de 1,17% din reparaţiile germane 
plus 10,55% din reparaţiile orientale, cifra repa- 
raţiilor fiind necunoscută pentru că fixarea quan- 
tumului total al acestor reparaţii nu se făcuse în- 
că definitiv. 

Pe de altă parte eră datoare cu 235 milioane 
iranci aur, datorie de liberare şi un miliard două. 
sute de milioane franci aur, datorie pentru bu- 
nuri cedate, în total 1 miliard 435 milioane franci 
aur, adică 46 'rniliarde 600 milioane de lei. 

Deosebit de aceasta, mai apăsau asupra Ro- 
mâniei datoriile de război către aliaţi, cari însu- 
mau aproape optzeci miliarde lei şi enormele re- 
clamaţii făcute de optanţii maghiari şi alţi Supuşi 
unguri, cari reprezentau patruzeci miliarde lei. 

In asemenea condiţii, România eră ameninţată 
de un enorm deficit din lichidarea reparațiilor.



A doua fixare a fotfalului re- 

parafiilor. Statul de plăți stabilit 

de comisia reparațiilor la 5 Mai 

1921, 

După Conferinţa dela Spa, s'a încercat fără 
succes în câteva conferinţe succesive: la Bruxel- 
les, la Paris, la L.ondra, a se îixă totalul repara- 
țiilor germarie. | 
Cum însă, potrivit art. 233 din tratatul dela 

Versailles, trebuia să se notifice Germaniei până 
la 1 Mai 1921 totalitatea obligaţiilor ei băneşti, 
Comisiunea  Reparaţiunilor, împlinindu-şi sar- 
cina dată de Tratate, a fixat la 27 Aprilie 1921 
totalul reparaţiunilor la cifra de: 132 de miliarde 
mărci aur. 

Această ciiră cuprinde de fapt nu numai repa- 
rațiile datorite de Germania, dar şi cele datorite 
de coaliaţii săi. 

Pe baza acestei decizii, Comisia Reparaţiilor a 
fixat la 5 Mai 1921 un stat de plăţi, stabilind mo- 
dalităţile de plată. Germania a fost obligată a re- 
mite Comisiei Reparaţiilor trei categorii de bo- 
nuri: bonuri A în valoare de 12 miliarde mărci 
aur; bonuri B in valoare de 38 miliarde mărci 
aur; bonuri C în valoare de 82 miliarde mărci 
aur, dintre care cele două dintâi categorii puteau 
îi puse în circulaţie imediat. 

Conflictul acut dintre Germa- 
nia şi Aliați. Ocuparea militară 

a Rhenaniei (Basinului Ruhr). 

Germania a acceptat acest aranjament şi trei 
rate de plăţi au fost eiectuate. Dar, în Decembrie 
1921, Germania a declarat că nu mai poate exe-
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cută angajamentele iuate şi a cerut termen de 
plată. 

Comisia de Reparaţii a refuzat. După aceea au 
urmat necontenite negocieri fără rezultat şi mari 
lupte, cari au culminat în lanuarie 1923 cu ocu- 
parea bazinului Ruhr, bogat în mine de cărbuni, 
de către Franţa şi Belgia. La această ocupaţiune 
militară s'a alăturat apoi Anglia şi a consimţit şi 
Italia, ca sancţiune contra Germaniei, conform 
tratatului dela Versailles, pentru neîndeplinirea 
angajamentelor sale. 

Accentuarea conflictului. Pră- 

buşirea mărcei germane. 

Conilictul dintre Aliați şi Germania s'a accen- 
tuat, aceasta răspunzând la ocupaţia Ruhrului 
prin rezistenţa pasivă şi printr'o serie de măsuri 
de natură a ridică aliaţilor posibilitatea de a se 
despăgubi. 

Situaţia” financiară şi economică a Germaniei 
s'a înrăutățit considerabil, şi o catastrofă părea 
iminentă. . 

Vă aduceţi aminte scăderea vertiginoasă a mo- 
nedei germane. Un timbru postal pentru o scri- 
soare costă patrusprezece miliarde mărci. 

Acordul penru stabilirea pla- 

nului Dawes. 

Aceste grele împrejurări au determinat în Oc- 
tombrie 1923 un acord între Aliați şi Germania, 
spre a se examină pe deoparte capacitatea de 
plată a Germaniei şi a adaptă la această capaci- 
tate executarea obligaţiilor ei către Aliați, iar pe
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de altă parte spre a se lua măsuri pentru asana- 
rea situaţiei financiare şi economice a Germaniei. 

Acesta a îost scopul planului Dawes, numit 
astiel după numele preşedintelui Comitetului de 

experţi care La alcătuit. 

Caracterul planului Dawes. 

Caracterul esenţial al acestui plan este că e 
0 soluţie provizorie, deoarece. în starea haotică 
în care se găsea atunci întreaga economie ger- 
mană, nu putea îi vorba de a se făuri o reglemen- 
tare definitivă a reparațiilor. 

De aceea Planul Dawes lasă neatinsă cifra to- 
tală a reparațiilor ce fusese fixată la 132 miliarde 
mărci aur de către Comisia de Reparaţii, şi sta- 
bileşte anuitatea normală de plătit de către Ger- 
mania la 2 miliarde 1] mărci aur. Insă pentru pri- 
mii patru ani acordă un moratoriu parţial Ger- 
maniei, reducând simţitor anuităţile. 

Caracteristica anuităților fixate. 

Chestia restiluțiunilor în nume- 

rar. 

Anuităţile fixate prin plan cuprind tot ce are 
de plătit Germania, sub orice titlu. Nimic, în a- 
fară de aceste anuităţi, sub orice titlu ar fi, nui 
se mai putea cere de către Aliați. 

Prin urmare, deşi după tratate restituţiile tre- 
buiau plătite peste reparaţiuni, această dispoziţie 
— întrucât nu ar îi fost vorba de restituiri în na- 
tură — nu se mai putea aplică decât cu consim- 
țimântul tuturor creditorilor. 

Restituţiile în numerar intrau de fapt de acum 
înainte în reparaţiuni, în sensul că trebuiau plă-
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tite din anuitatea reparațiilor, de aceea trebuia 
consimţimântul tuturor creditorilor, căci anuită- 
țile erau destinate a fi distribuite tuturor. 

Organizația planului. 

Pentru acoperirea anuităţilor se propun patru 
categorii de resurse: 1) Venituri budgetare; 2) 
Venitul căilor ferate; 3) Produsul impozitului a- 
supra transporturilor; 4) Contribuţia industriei. 

Se înfiinţează o serie de organizaţiuni necesare 
pentru a asigură controlul acestor resurse şi în- 
casarea veniturilor. Operațiunile sunt puse sub 
conducerea unui agent general al plăţilor, ajutat 
de un comitet de transfert, care se ocupă de tran- 
sferarea sumelor, aşa ca, să nu compromită eco- 
nomia germană şi stabilizarea definitivă a mărcei. 

Conferinfa pentru aprobarea 

planului Dawes. Declaraţiile Ro- 

mâniei. 

La 16 Iulie 1924 s'a întrunit la Londra confe- 
rinţa ce avea să se pronunţe asupra aprobărei pla- 
nului Dawes. 

România a declarat în această conferinţă, la 
28 Iulie, că acceptă planul Dawes ca instrument 
de plată faţă de Germania, dar a cerut printr'un 
memoriu să se repare injustiţiile ce i se făcuse an- 
terior; în primul loc, mărirea cotei dela Spa şi 
plata cu prioritate a biletelor Băncei Generale şi 
a daunelor cauzate prin aplicarea anticipată a 
tratatului dela Bucureşti. (Aplauze). 

Nevoia revizuirei planului Da- 
wes, 

Planul Dawes s'a pus în aplicare dela 1 Noem- 
brie 1924 şi a îndeplinit timp de aproape cinci
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ani în mod destul de satisfăcător scopurile, pentru 
care a îost alcătuit. 

Dar, precum am spus deja, el eră, prin esenţa 
lui, o soluţie provizorie, deci nesigură. De aceea 
eră natural să se caute, îndată ce lucrul eră po- 
sibil, o soluţionare definitivă a problemei repara- 
țiunilor. 

Diferite alte consideraţiuni impuneau revizuirea 
planului Dawes. 

Acest plan fiind bazat pe aranjamente de plată 
dela Stat la Stat, Puterile Aliate se temeau că 
executarea lui poate oricând îi zădărnicită prin- 
tr'o politică valutară greşită sau răuvoitoare a 
Germaniei. Ca măsură de garanţie, ar îi trebuit 
să se menţină, până la sfârşit, adică o lungă pe- 
rioadă de ani, controlul strict financiar şi econo- 
mic asupra Germaniei, ceeace nu părea posibil. 
Pe de altă parte, acest control, oricât de riguros, 
nu constituiă o garanţie absolută. 

iDe aceea. eră necesar să se schimbe planul, fă- 
cându-se un aranjament pe baza unei organizații 
cu caracter comercial. 

Aliaţii erau asemenea preocupaţi de asigurarea 
achitărei datoriilor interaliate şi urmăreau să lege 
această problemă de aceea a reparațiilor Germa- 
niei, în sensul că — chiar făcând oarecari sacri- 
ficii — să se asigure fiecare că va primi cel puţin 
atâta cât avea de plătit aliaţilor săi, printre cari 
primul creditor este America. 

Pe de altă parte Germania cerea continuu eva- 
cuarea teritoriilor sale încă ocupate şi Aliaţii nu 
puteau să se decidă la această evacuare, fără o 
soluţionare definitivă a problemei reparațiilor.
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In fine, Germania cerea ridicarea controlului fi- 
nanciar străin şi reducerea cifrei reparațiilor. 

Toate aceste consideraţiuni au condus la con- 
vingerea comună că revizuirea planului 'Dawes 
este necesară, spre a se dă problemei reparațiilor 
soluţia definitivă, de atâta timp căutată. 

Acordul din Seplembre 1928 

pentru revizuirea planului Dawes. 

Cu prilejul sesiunei din Septembrie 1928 a'So- 
cietăţei Naţiunilor, Cancelarul Germaniei, cerând 
Aliaților evacuarea teritoriilor germane, aceştia 
au răspuns că pot examină această chestiune o- 
dată cu stabilirea unei soluţii definitive a proble- 
mei reparațiilor. 

S'a ajuns astiel la acordul din 16 Septembrie 
1928, prin care s'a stabilit: 1) Să se deschidă ne- 
gocieri asupra evacuărei anticipate a Rhenaniei; 
2) Să se constitue o comisie de experţi cari să 
studieze şi să propună o rezolvire definitivă a 
problemei reparațiilor; 3) Să se constitue o comi- 
sie de constatare şi conciliaţiune. 

Alcătuirea planului Young. 

Conform acestui acord, experţii au fost numiţi 
Şi au început, la 11 Februarie 1929, să lucreze, la 
Paris, sub preşedinţia financiarului american 
Young. 

Lucrările s'au terminat la 7 lunie 1929, când 
sa remis Puterilor noul plan, cunoscut sub Nu- 
mele: Planul Young. 

Caracteristicele planului Young. 

Acest plan se caracterizează prin următoarele 
dispoziţii :
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1. El fixează ciira totală a reparațiilor ger- 
mane la o sumă cu mult mai mică decât cifra ul- 
timă de 132 miliarde mărci aur. După planul 
Young, totalitatea reparațiilor datorite de Ger- 
mania reprezintă 38 miliarde mărci aur. 

2. El stabileşte numărul şi quantumul anuităţi- 
lor până la complecta achitare, aranjând plata 
în 59 de ani, adică dela 1929 până la 1988. Pen- 
tru cei dintâi 37 de ani, anuităţile sunt destinate 
să acopere datoriile interaliate şi o parte din pa- 
gubele cauzate de război, anuităţile crescând de 
ia 742 milioane pe cele 7 luni ale anului 1929-30, 
la 2 miliarde 428 milioane mărci aur pe ultimul 
an, Sau în mijlociu o anuitate de 1 miliard 988 
milioane 800 de mii, adică aproximativ două mi- 
liarde mărci aur. Celelalte 22 anuităţi, cu înce- 

pere din anul 1966-67 sunt destinate să acopere 
numai datoriile interaliate, cifra variind între un 
miliard 700 milioane şi între 897 milioane mărci 
aur. 

3. Precum rezultă din modul de fixare a anui- 
tăţilor, planul a făcut legătura între reparații şi 
datoriile interaliate. Această conexiune este încă 
stabilită prin dispoziţiunea că, în caz de reducere 
a datoriilor de către Statele Unite, anuităţile pla- 
nului Young vor îi reduse proporţional. 

4. Toate plăţile şi în genere toate operaţiunile 
prevăzute de planul Young se vor face printr”o 
Bancă de plăţi internaţionale, înființată acuma, cu 
concursul principalelor Bănci de Emisiune din 
lume. 

5. O cotă din fiecare anuitate este incondiţio- 
nală, adică nu se poate amână: Restul anuităţei 
este amânabil pe doi ani, în anume condițiuni.
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Deci se lasă o posibilitate de moratoriu parţial şi 
pe timp scurt, ca măsură de precauţiune pentru 
anii de greutate economică, spre a nu sdruncină 
stabilitatea valutară germană. 

6. Se iau măsuri pentru a se putea mobiliză a- 
nuităţile incondiţionale — deci 'din primul mo- 
ment se vor putea face emisiuni pentru cota in- 
condiţională şi toată această cifră de câteva mi- 
liarde va putea lua forma unui împrumut cu ti- 
tluri la purtător, ce se va putea răspândi pe toate 
pieţele financiare. 

Prin aceasta şi prin organizarea plăţilor prin 
Banca Internaţională de Plăţi, operaţia ia un ca- 
racter comercial. | 

7. Achitarea anuităţilor se face prin sume pro- 
venind din două resurse: dela Compania de dru- 
muri de fer germane şi din budgetul Statului 
German. | 

8. Livrările în natură sunt restrânse şi numai 
pe o perioadă de 10 ani, descrescând dela 750 
milioane până la 300 milioane mărci aur pe an. 

9. Anuităţile Planului Young, ca şi cele ale Pla- 
nului Dawes, acoperă nu numai datoriile de re- 
paraţii ale Germaniei, dar şi orice alte obligaţii fi- 
nanciare îaţă de aliaţi, impuse ei de tratatele de 
pace. Prin urmare, aliaţii nu mai pot cere Ger- 
maniei nimic în afară de aceste anuități. 

10. Intrarea în vigoare a Planului Young atra- 
ge încetarea controlului financiar şi suprimarea 
tuturor organizaţiilor de control şi de plăţi alcă- 
iuite de Planul Dawes. 

11. Experții au declarat că ei consideră pla- 
nul ca ui tot indivizibil şi că, în cazul când s'ar 
adoptă unele din recomandaţiile lor şi s'ar înlă-
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tură altele, ei se degaiează de orice răspundere. 
Cu alte cuvinte planul nu poate suferi nici o mo- 
dificare, altiel experţii nu iau răspunderea de con- 
secinţele ce: ar putea rezultă. 

lată ce este în esență planul Young. 

Conferința dela Haga pentru 

aprobarea planului Young. Înu- 

tilitatea unsi expuneri istorice a 

reparațiilor orientale. Cele două 

sesiuni ale conferinfei. 

Pentru examinarea şi aprobarea lui a fost con- 
vocată la 6 August 1929 Conferinţa dela Ilaga, 

de ale cărei hotărîri urmează să ne ocupăm. 
Am crezut necesar să fac această expunere 

istorică, pentru a fixă problema în cadrul ei şi a 
permite mai deplina ei înţelegere. Dar ar îi inutil 
a expune în mod istoric chestia reparațiilor aus- 
tro-ungaro-bulgare. 

Mă mărginesc a constată că toate aceste ţări 
au benficiat de moratorii şi că, deşi la Conferinţa 
din Paris dela Martie 1922 se fixase cifra mini-- 
mă a reparațiilor datorite de aceste ţări la şase 
miliarde mărci aur (şapte miliarde şi jumătate - 
franci aur), această cifră a rămas pur teoretică. 

Expunând rezultatele conferinţei dela faga, - 
vom arătă situaţia reparațiilor datorite de aceste 

țări. 
Asemenea nu cred necesar a arătă în mod is- 

toric cum au urmat lucrările Conferinţei de la 

Haga. Aşi îngreună fără îolos această expunere. 
Este suficient, cred, a analiză rezultatele. 

Voiu aminti numai că au fost două sesiuni, una 
în August 1929, care a. rezolvit unele lucruri cu 

2



— 322 — 

privire la reparaţiile Germane şi a hotărit că se 
va examină de conferință şi problema reparațiilor 
orientale; a doua în Ianuarie 1930, care a tranşat 
întreaga problemă a reparațiilor Germane şi a 
reparațiilor orientale. 

Intre timp, dela mijlocul lui Septembrie şi până 
în Decembrie, au lucrat aproape neîntrerupt co- 
misiunile instituite în prima sesiune a Conferinţei, 
în deosebi comisiunile reparaţiunilor negermane 
şi a lichidării trecutului. 

Kezultatele conferinței de la 

Haga peniru România. Repara- 

jiile germane. Deficiturile rezul- 

fând pentru România din planul 

Young. 

În analiza rezultatelor Conferinţei, mă voi o- 
cupă, se înţelege, de partea privitoare la România. 

Să începem cu Planul Young propriu ZIS, adică 
cu reparaţiile germane. 

Aşa cum e alcătuit Planul Young, România pri- 
meşte din reparaţiile Germane, în prima perioadă 
de 37 de ani, o anuitate de 20 'milioane 100 mii 
mărci aur, adică opt sute milioane şi cinci sute mii 
lei şi are de plătit pentru datoriile interaliate o 
anuitate medie de 21 mlioane şi 700 mii mărci 
aur, adică 864 milioane de lei. Prin urmare, am 
îi avut un deficit anual de 63 milioane şi 500 mii 
de lei. 

In perioada a doua, timp de 22 de ani am primi 
din reparaţiile germane o anuitate de 1 miliard 
672 milioane 600 mii lei şi am avea de plătit 1 
miliard 714 milioane 800 mii lei, deci un deficit 
de 42 milioane 200 mii de lei pe an.
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Acțiunea delegației române. 
Formula D-lui Titulescu. Indrep- 
tări în afară de cadrul planului 
Young. ” 

Noi am căutat să acoperim aceste deficituri şi 
să ne rămână un sold activ. 

Dificultatea eră dublă. 
Intâi că aceste plusuri necesare nouă trebuia 

să le luăm dela aliaţi, deoarece nu eră posibil a 
augmentă quantumul anuităţilor germane. - 

Al doilea, planul Young nu putea îi modificat. 
Ar fi trebuit ca întregul plan să fie schimbat şi, 
precum am spus deja, experţii declaraseră că el 
nu poate suferi modificări, fără a riscă să piardă 
valoarea lui. | 

De altiel dacă s'ar îi adus modificări în favoa- 
rea unuia dintre State, nu S'ar mai fi putut rezistă 
la cererea altor State, şi toată încercarea de so- 
luţionare a problemelor ar fi riscat să îie compro- 
misă. Nu se putea deci modifică planul. | 

Pentru a înlătură această din urmă dificultate, 
colegul nostru, domnul Titulescu (Aplauze puter- 
nice) a găsit o formulă ingenioasă, propunând ca 
îndreptările să se îacă ori în cadrul Planului 
Young, ori în afară de acest cadru, ori în interior 
ori în exterior. (Aplauze). 

Această formulă, pe care au adoptat-o pe urmă 

Grecia şi Anglia, a permis să se ajungă la un a- 

cord, făcându-se îndreptările nu în planul Young, 

ci în afară de cadrul lui. 
Reduceri din datoriile noasire 

de răsboiu. 
Reducerile acordate de Franja. 

Pentru România, aceste îndreptări sau putut 

iace graţie bunăvoinţei Franţei (Aplauze prelun-
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gite şi îndelung repetate) şi Italiei (Aplauze pre- 
lungite şi repetate). 

Amândouă aceste ţări surori au convenit să 
facă însemnate reduceri din datoriile noastre de 
război către ele. (Aplauze prelungite). 

Franţa ne-a redus aproape 56% din datorie pe 
cei 37 ani dintâi, anume aproape 4 milioane mărci 
aur: pe an, adică 152 milioane 800 mii lei pe an, 
pe iimp de 37 de ani şi a renunţat cu totul la anui- 
tăţile pe ultimii doi ani cari depăşeau durata pla- 
nului Young. Totalul reducerilor franceze repre- 
zintă aproximativ 7 miliarde lei pe 39 de ani, sau 
calculând în valoare actuală, adică fără dobânzi 
şi amortismente, aproape 2 miliarde şi jumătate 

lei. (Aplauze). 

Acordul privitor la aceste reduceri lam sem- 
nat împreună cu domnul Châron, ministrul de fi- 
nanţe al Franţei, la Haga, în ziua de 17 lanuarie 
1930. - 

Reducerile acordate de Italia. 

„_ Italia a renunţat cu totul la anuităţile ce-i da- 
toram dela 1 lulie 1967 până la 1 lulie 1976, a- 
dică zece anuităţi de câte 6 milioane 500 mii lire 
italiene, Deci în total 65 milioane lire italiene pe 
zece ani, adică 572 milioane lei, sau calculând 
după valoarea actuală, adică fără dobânzi şi a- 

mortismente, 59 milioane lei. (Aplauze). 

Acordul pentru aceste reduceri lam semnat 
cu domnul Mosconi, ministrul de finanţe al Ita- 
liei, la 20 Ianuarie 1930.
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Excedentul rămas . României 
din anuităţile planului Young. 

Rezultatul general dela repara: 

țiile germane. 

Cu aceste reduceri pentru cari suntem recunos- 
cători celor două naţiuni surori (Aplauze puter- 
nice), România îşi acoperă toate datorile inter- 
aliate din anuităţile planului Young şi îi rămâne 
un excedent anual timp de 37 de ani de câte 2 mi- 
lioane 200 de mii mărci aur, adică optzeci şi şase: 
milioane lei pe an, sau în total 3 miliarde 182 mi- 
lioane lei. (Aplauze prelungite). 

Iată rezultatele obţinute în ce priveşte Planul 
Young propriu zis, adică reparaţiile germane. 

Ne acoperim din aceste reparaţii — deci fără: 
a contribui cu nimic din budgetul Statului — to- 
talul datoriilor noastre, interaliate din război, cari 

reprezintă 1 mitiard. 943 milioane şi '/. mărci aur, 
adică aproximativ 80 miliarde de lei (suma anui- 
tăţilor) şi ne rămâne un sold activ, un excedent 
total de 3 miliarde 182 milioane. (Aplauze). 

La aceste constatări, pentru România, trebue 
să adăogim o lămurire de interes general în: legă- 
tură cu planul Young, anume că drept consecință 
a intrărei în vigoare a Planului Young, se va face 
evacuarea Rhenaniei de trupele aliate până în lu- 
nie viitor. 

Inconvenientul esenţial al. pla- 

nului Young pentru România. 

Chestia reparajiilor orientale. 

Pentru România, Planul Young avea, precum 
am indicat deja, marele neajuns că se referea nu- 
mai la reparaţiile germane şi:nu se ocupă deloc 
de reparaţiile orientale.
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Problema reparațiilor nu eră astfel decât pe 
jumătate rezolvită, lăsându-se neclarificată situa- 
ţia financiară a ţărilor din Europa Centrală şi 
Răsăriteană şi menţinându-se din punct de vedere 
politic, o stare de continuă agitaţie şi conflicte 
între aceste State, 

Interesul păcei generale impunea să se rezolve 
definitiv întreaga problemă a reparațiilor. 

Pe lângă aceste argumente de ordin general, 
mai eră un puternic argument special şi anume : 

Prin punerea în vigoare a planului Young în- 
cetă obligaţia solidară a Germaniei cu Austria, 
Ungaria şi Bulgaria, deci pierdeam o garanţie se- 
rioasă de plată. Ori, noi nu puteam renunţă la so-. 
lidaritatea Germaniei, fără a se rezolvi şi pro- 
blema reparațiilor orientale. 

Am arătat cum Guvernul nostru a făcut repe- 
tate demersuri în acest scop şi cum-am izbutit a 
face să se admită punctul nostru de vedere, la 
finele sesiunei din August a Conferinţei dela Haga. 

Am ajuns astfel a face să se rezolve şi proble- 
ma reparațiilor orientale, în sesiunea din lanua- 
rie 1930. 

Rezultatele dobândite cu pri- 

vire la reparațiile orientale, Anu- 

larea datoriilor de liberare şi de 

bunuri cedate. 

Să analizăm acum rezultatele obţinute pentru 
ţara noastră în această problemă. 

Mai întâi, România a obţinut anularea, fără 
nici un sacrificiu din partea ei, a enormelor datorii 
pentru bunurile cedate şi pentru liberarea Româ- 
nilor din Imperiul austro-ungar. (Aplauze puter- 
nice).
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Am arătat că aceste două datorii reprezentau 
un miliard 435 milioane îranci aur, adică aproxi- 
mativ 46 miliarde lei şi jumătate. 

Anularea, fără sacrificii din partea noastră a 
acestor mari datorii, este una din principalele în- 
dreptări a nedreptăţilor din trecut. (Aplauze). 

Indreptarea este mai întâi în faptul că am în- 
lăturat aceste datorii enorme ce ne apăsau, şi 
mai pe urmă în îaptul că am obţinut aceasta fără 
a reduce nimic din sumele ce aveam a lua ca re- 
paraţii dela Ungaria (până în 1943) şi dela Bul- 
garia, aşa încât indirect ni s'au mărit drepturile 
noastre în aceste reparaţii. Mărirea aceasta s'a 
accentuat încă prin obţinerea unei cote suplimen- 
tare. de 2'/-%; asupra acestor reparaţii, aşa încât 
în loc de 10,55%, avem acuma 13% din repara- 
țiile orientale. 

Situația cu privire la repara- 

fiile datorite de Austria. 

In ce priveşte reparaţiile austriace, România, ca 
şi toate celelalte State creditoare, nu primeşte ni- 
mic, dată fiind situaţia grea îinanciară a Austriei. 

Orice reclamaţiuni se sting din ambele părţi şi 
bunurile sechestrate austriace care au îost deja 
lichidate rămân câştigate României. lar acele cari 
nu au fost încă lichidate nu mai pot fi supuse li- 
chidărei, ci urmează să fie restituite proprietari- 
lor austriaci. 

Ce revine României din repa- 

rațiile datorite de Bulgaria. 

Din reparaţiile bulgare, România va primi 13% 
«până la 1966, când ele încetează. . | 

Bulgaria având a plăti o anuitate mijlocie de 
11 milioane franci aur, partea României repre-
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zintă 1 milion 430 mii franci aur, adică 45 mili- 
oane pe an. Anuităţile variază dela 10 milioane la 
12 milioane 800 mii, dar anuitatea mijlocie este 
de 11 milioane. 

Aranjamentul privitor la bu- 
nurile bulgare sechestrate în Ro- 
mânia, 

Pentru bunurile bulgare sechestrate şi supuse 
lichidaţiunei în România, s'a încheiat un acord 
special, pe care lam semnat la Haga cu domnul 
Buroi, ministrul de afaceri străine al Bulgariei, 
la 20 Ianuarie 1930. | 

Conform acestui acord, bunurile respective cari 
nu au fost lichidate până la 1 Noembrie trecut 
(1929), vor fi restituite proprietarilor lor, în 
schimbul unei despăgubiri de 110 milioane lei 
plătite de către Bu!garia. 

Această sumă va fi plătită în două rate şi a- 
nume: jumătate în termen de trei luni dela rati- 
ficarea acordului, iar cealaltă jumătate un an 
după prima plată. Aceste plăţi nu intră în repa- 
raţii, ci se datoresc peste cota cuvenită României 
din reparaţii. 

Bunurile bulgare vor îi restituite după plata 
primei rate şi vor fi restituite în starea în care se 
găsesc, fără nici o obligaţie de niciun fel cu pri- 
vire la starea lor. 

Nu se vor restitui: 1) Sumele lichidate; 2) Ac- 
ţiunile Băncei Naţionale şi ale Societ. de Naviga- 
ţie române; 3) Veniturile bunurilor sechestrate 
până în momentul restituirei; 4) Unele imobile in- 
dicate într'o listă specială. 

Contractele de închiriere a imobilelor supuse
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restituirei vor îi respectate până la expirarea lor. 
Proprietarii vor începe a încasă chiriile ce li se 
cuvin după trei luni dela plata primei rate de 55 
milioane lei. 

Guvernul Bulgar se obligă a regulă, înainte de 
intrarea în vigoare a acordului, unele afaceri pen- 
dinte privind pe supuşii români şi prevăzute în- 
tr'un protocol special. 

Deosebit de indemnizarea de 110 milioane lei 
plătită de Bulgaria, România va mai primi dela 
Aliați aproximativ 160 milioane lei sub formă de 
anuităţi suplimentare, prin urcarea la 13% a co- 
tei României până la 1966 din reparaţiile bul- 
gare. şi din reparaţiile ungare până la 1943. 

Problema Ungară. Reparaţii 

şi contrareclamațiuni din partea 
Ungariei. 

Ne rămâne să analizăm hotăririle conferinţei în 
problema ungară. | 

Aici, pe chestiunea reparațiilor, s'au altoit o 
serie de alte chestiuni decurgând din diverse re- 
clamaţiuni îndreptate de supuşii unguri contra 
României, Cehoslovaciei şi Iugoslaviei. 

Sifuafia cu privire la repara- 

fiile datorite de Ungaria. 

Să vorbim mai întâi de reparaţiuni. 
Actualmente Ungaria este în curs de a plăti cu 

titlu de reparaţiuni o,anuitate de 10 milioane co- 
roane aur până la 1943 inclusiv. 

România avea drept, precum am spus, la 10,55 
la sută din aceste anuităţi, conform cotei stabilite 
de conferinţa dela Spa. Obţinând la conferinţa de 
la Haga, urcarea acestei cote la 137%, România
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are drept la 1.300.000 (un milion trei sute mii) 
coroane aur pe an, adică 43 (patruzeci şi trei) mi- 
lioane lei anual până în anul 1943 inclusiv. 

Când s'a ridicat la Haga, chestiunea stabilirei 
definitive a reparațiilor datorite de Ungaria, a- 
ceasta a susținut cu tărie că nu mai poate plăti 
reparaţiuni peste anul 1943. După aprinse şi în- 
delungate discuţiuni, Ungaria a convenit să plă- 
tească timp de 23 ani, anume dela 1944 până 
la 1966 inclusiv, o anuitate de 13 milioane şi ju- 
mătate coroane aur, dar nu cu titlu de repara- 
ţiuni, ci cu titlu de creanţe speciale derivând din 
tratatul dela Trianon. Se înţelege că aliaţii nu au 
făcut greutăţi asupra titulaturei plăţilor acestora. 

Reclamafiunile Lingare contra 

României, Jugoslaviei şi Ceho- 

slovaciei, 

Trec acum la chestia reclamaţiunilor ungare 
contra României şi a Statelor Micei Inţelegeri. 

Inaintea Tribunalelor Arbitrale Mixte instituite 
conform tratatelor de pace, sunt pendinte un nu- 
măr mare de procese intentate de supuşi unguri 
contra României, Cehoslovaciei şi Iugoslaviei, re- 
clamând că li s'ar fi confiscat sau lichidat fără 
drept bunurile lor, prin violarea art. 250 din tra- 
tatul dela Trianon. 

Cele mai cunoscute dintre aceste procese sunt 
acele ale optanţilor, adică ale proprietarilor rurali 
din provinciile foste sub dominaţiunea ungară, 
cari au optat pentru naționalitatea ungară, şi cari 
se plâng că au fost expropriaţi de moşiile lor, prin 
aplicaţiunea legei agrare. 
“Dar, în afară de aceste procese ale optanţilor,
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mai sunt, numai contra României, peste două mii 
cinci sute de alte procese; precum procesele in- 
tentate de arhiducii Frederic şi Iosef, cari se plâng 
că li sau confiscat proprietăţile prin greşita apli- 
care a art. 191 din tratatul dela Trianon, apoi 
reclamaţiuni pentru rechiziţii militare, pentru blo- 
cări de bani, pentru confiscări de mărfuri sau ma- 
teriale, reclamaţiuni ale căilor îerate de interes 
particular, ale îuncţionarilor revocaţi pentru refuz 
de a prestă jurământul, etc. 

Valoarea tuturor acestor reclamațiuni, după e- 
valuările din cererile adresate tribunalelor arbi- 
trale mixte, este enormă, reprezentând numai față 
de România aproximativ. 40 miliarde de lei. 

Opunerea Ungariei de a se 

examina de către conferință re- 

clamaţiile supușilor ei contra 

statelor Micei Infelegeri.. 

Ungaria susţinea că toate aceste procese fiind 
privitoare la creanţe private, nu pot face obiect 
de discuţiune a conferinţei reparațiilor, care nu 
se poate ocupă decât de datoriile dela Stat la Stat 
cu titlu de reparaţii ori cu un titlu similar, — dar 
numai de creanţe ale unui Stat contra altui Stat, 
nu de creanţe particulare. 

Din acelaş motiv, zicea Ungaria, nu poate îi 
vorba de compensație între reparaţii, cari sunt 
datorii dela Stat la Stat şi între reclamaţiunile 0p- 
tanţilor şi celelalte, cari sunt creanţe private. 

La aceasta, noi am răspuns că şi reparaţiile 
sunt, în ultimă analiză, creanţe private; fiindcă 
ele sunt destinate mai ales a despăgubi daunele ce 
au suferit din război supuşii ţărilor învingătoare.
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Statele sunt numai reprezentanţii acestor parti- 
culari şi susţinătorii drepturilor lor. 

Am adăogat pe de altă parte că, în aiacerea 
optanţilor, Statul ungar a intervenit, de atâţia ani, 
înaintea forurilor internaţionale, în numele supu- 
şilor săi. 

In fine, am observat că, dacă dorim sincer a lu- 
cră pentru pace şi a urmări consolidarea ei, tre- 
bue să căutăm a elimină toate motivele de conflict 
şi agitaţie, şi reclamaţiile ungare erau tocmai o 
ocazie de conflict. 

Reprezentanţii Ungariei au replicat că, în ori- 
ce caz, ei nu au mandat de a trată din partea di- 
verşilor reclamanţi și nu pot să-şi aroge dreptul 
de a trată în numele lor, fără nici o autorizaţie. 

Rezistenţa Ungariei eră explicabilă. Fa tindea 
să-şi păstreze intacte aceste enorme creanţe, pen- 
tru ca — după ce se va fi rezolvit, speră ea, în 
mod favorabil pentru dânsa, problema reparaţii- 
lor — să vie să ne reclame plata acestor datorii 
considerabile. 

Faţă de insistenţele noastre şi ale tuturor pute- 
rilor creditoare, reprezentanţii Ungariei s'au de- 

„Clarat gata a discută problema optanţilor, dar nu 
celelalte. 

In fine, după lungi şi aprigi discuţiuni, punctul 
nostru de vedere a triumiat în totul şi Ungaria a 
convenit să se examineze de către Conferinţă 
chestia tuturor diverselor reclamaţiuni ungare îm- 
potriva Statelor Micei Antante. (Aplauze prelun- 
gife).
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Cele patru acorduri încheiate 

cu Ungaria. Redacția supusă re- 

vizuirei din punci de vedere pur 

al formei. 

După minuţioase tratative, s'a ajuns la înţele- 
gere, semnându-se un protocol şi încheindu-se 
patru acorduri. 

Cum aceste acorduri au fost redactate în ulti- 
mul moment, după obositoare şedinţe, ne-am te- 
mut să nu se îi strecurat greşeli de redacţiune. 

De aceea s'a convenit ca textele să fie revăzute 
din punct de vedere pur al formei, de un comitet 
care lucrează la Paris. 

S'a precizat însă în mod lămurit atât în comi- 
sia specială cât şi în ultima şedinţă plenară a con- 
ferinţei, după cererea mea, că nu poate îi vorba 
de a se aduce vreo modificare fondului acorduri- 
lor, ele constituind un angajament ferm al guver- 
nelor respective. 

Două categorii de reclamaţii. 

In aceste acorduri s'au deosebit două categorii 
de reclamaţii: prima categorie: reclamaţiile agra- 
re, adică procesele optanţilor, şi a doua catego- 
rie: toate celelalte reclamațiuni. 

Prima categorie: reclamațiile 

agrare. Respectarea chestiunilor 

de principiu ridicate de România 

în procesele optanfilor. 

In ce priveşte prima categorie, România trebuia 
întâi să facă să se respecte unele principii pe cari 
le susținuse totdeauna în iritanta chestie a optan- 

ților. 

Noi ne întemeiasem mai ales pe două principii:
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1) că reforma agrară este de domeniul suverani- 
tăţei naţionale şi prin urmare nu poate îi supusă 
judecăţei tribunalelor arbitrale mixte; 2) că străi- 
nii, în speţă optanţii maghiari, nu pot avea drept 
la privilegiu, ci trebue să aibă, în ce priveşte a- 
plicarea reformei agrare, acelaş tratament ca şi 
expropriaţii români, deci acelaş preţ, constatat şi 
plătit în aceleaşi condițiuni. 

România a dobândit, la Haga, deplina satis- 
facțiune asupra amândoror acestor importante 

principii. (Aplauze puternice). 
S'a admis că România nu va plăti optanţilor 

unguri decât renta de expropriere, hotărită de 
tribunalele noastre, ca şi pentru Români. (Aplauze 
prelungite). 

„ Asemenea s'a admis că tribunalul arbitral mixt, 
care va examină procesele optanţilor, nu are nici 
o competinţă de a se pronunţă asupra reformei 
agrare, ci va examină numai dacă reclamantul 
este supus ungar şi dacă a fost expropriat. 

In acest caz va stabili ce sumă are de primit de 
la fondul agrar, care are personalitate juridică şi 
în contra căruia se vor îndreptă acum procesele, 
România rămânând străină de aceste procese şi 
scutită de orice obligaţiune sau răspundere, pre- 
zentă sau viitoare, cu privire la aceste afaceri. 
(Aplauze). 

Modul de lichidare al recla- 

mafiunilor  optanţilor. Crearea 

fondului agrar. Funcfionarea şi 

administrarea lui. 

Cu respectarea acestor principii, chestiunea re- 
clamaţiilor agrare a îost lichidată în modul ur- 
mător :
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Luându-se de bază propunerea d-lui Brocchi, 
delegat italian, care studiase profund problema, 
s'a creiat un fond A, sau fond agrar, de 240 mi- 
lioane coroane aur, căruia i s'a recunoscut per- 
sonalitatea juridică *). 

Acest fond se va substitui României, Cehoslo- 
vaciei şi Iugoslaviei, în toate procesele agrare 
pendente înaintea tribunalelor arbitrare mixte sau 
în procesele viitoare, derivând dintr'un act ante- 
rior acordului dela Haga. Contra fondului A, se 
vor pronunţă toate condamnaţiunile. 

Tribunalele arbitrale se vor complectă cu doi 
judecători numiţi de Curtea internaţională de la 
Haga. Ele vor fi deci alcătuite din 5 judecători, 
pe când azi sunt compuse din trei: un prezident 
neutru şi doi reprezentanţi ai celor două State Ii- 
tigante. 

Pot adăogă că, pentru procesele agrare, jude- 
cătorul român nu mai e obligat a participă, Ro- 
mânia ne mai având nici un interes în aceste pro- 
cese. 

Fondul nu va face nici o plată până nu i se vor 
notifică toate sentințele, — iar atunci va plăti în 
limita capitalului de care dispune, reducând dar 
în aceste limite sumele din sentinţe, dacă ele ar 
depăşi capitalul fondului. 

Dacă, dimpotrivă, capitalul fondului ar depăşi 
valoarea sentinţelor, tot ce ar prisosi se va vărsă 
la fondul B, de care vom vorbi mai departe. 

Fondul agrar va fi administrat de un comitet 
de gestiune compus din 4 membrii, unul numit de 

:) Ulterior, cu ocasiunea redactărei definitive a acordurilor cu 
Ungaria (semnate la Paris la 28 Aprilie 1930) fondul agrar a 
îost redus la 219.500.000 coroane aur,
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guvernul Ungar şi ceilalţi 3 numiţi de Comitetul 
financiar al Societăţei Naţiunilor sau alt organism 
indicat de Anglia, Franţa şi talia. 

Resursele fondului agrar. 

Fondul va îi alcătuit din următoarele resurse: 
1. Din renta de expropriere cuvenită expropria- 

ţilor reclamanţi, după legea ţărei ; 
2. Din partea cuvenită Angliei, Belgiei, Franţei, 

Italiei, Japoniei şi Portugaliei din anuităţile plătite 
de Ungaria ca reparaţiuni, dela 1931 până la 1943 
iINClUSIv ; 

3. Dintr'o anuitate de 6 milioane 100.000 co- 

roane aur, reprezentând partea ce s'ar fi cuvenit 

României, Cehoslovaciei şi Iugoslaviei, din plăţile 

ce va face Ungaria aliaţilor dela 1944 până la 

1966 inclusiv, sporită această parte cu contribu- 

țiuni dela celelalte puteri creditoare. Mai exact, 

se poate spune că anuitatea de treisprezece mili- 

oane şi jumătate coroane aur datorite de Ungaria 

tuturor Puterilor creditoare timp de 23 ani, adică 

dela 1944 până la 1966, a fost împărţită în două, 

şi anume: şase milioane una sută mii (6.100.000) 

coroane aur pe an s'a atribuit fondului agrar, — 

iar restul de şapte milioane patru sute de mii co- 

roane anual s'a atribuit Fondului B. 
4. Din o contribuţie a Angliei, Franţei şi Italiei, 

plătită prin anuităţi şi anume dela 1933 până la 

1943 inclusiv câte trei milioane şase sute de mii 

coroane aur, — iar dela 1944 până la 1966 câte 

două milioane două sute optzeci mii coroane aur 

pe an. In această contribuţie, Franţa şi Italia par- 

ticipă cu câte 40%, iar Anglia cu restul de 20%.
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Lichidarea reclamațiunilor din 

a doua categorie. Organizarea 

și resursele fondului B. 

Pentru lichidarea reclamaţiunilor din a doua 
categorie, adică a reclamaţiilor neagrare, s'a al- 
cătuit un al doilea fond numit fondul B, cu un ca- 
pital de o sută milioane coroane aur. 

Acest fond va putea şi el să fie învestit cu per- 
sonalitate juridică. 

El este alcătuit din următoarele resurse : 

1. Din treisprezece anuităţi de câte trei milioane 
coroane aur, dela 1931 până la 1943 inclusiv. 

Franţa şi Italia vor vărsă câte 40%, deci, câte 
un milion două sute coroane aur, iar Anglia res- 
tul de 20%, deci şase sute mii coroane aur, văr- 
sămintele făcându-se în două rate semestriale e- 
gale la 30 lunie şi 31 Decembrie. 

2. Din 23 de anuităţi de câte 7 milioane patru 
sute de mii coroane aur, dela 1944 până la 1966, 
luate din anuităţile de 13 milioane şi jumătate co- 
roane aur, ce plăteşte Ungaria în acest interval 
de timp. 

Precum am spus deja, acest fond ar mai putea 
îi eventual alimentat cu excedentul fondului agrar. 

Fondul va putea emite obligaţiuni sau procede 
la orice operaţie de credit sau de scont, bazată 

pe vărsămintele mai sus arătate. 

Fondul va îi administrat de un comitet de ges- 
tiune compus din şase membrii, numiţi de: An- 
glia, Franţa, Italia, România. Cehoslovacia şi Iu- 
goslavia., 

22
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Caracterul fondului B. Even- 

fualitatea insuficienfei lui. Ga- 

ranții luate spre a asigura o li- 

chidare justă, 

Fondul B este, pentru Statele Micei Inţelegeri, 
un îond de asigurare, menit a le garantă, în limita 
capitalului său, de riscurile proceselor neagrare. 

EI nu este dar menit a acoperi integralmente 
aceste reclamaţiuni neagrare. Dacă sentinţele în 
aceste procese ar depăşi capitalul fondului, Sta- 
tele Micei Inţelegeri ar trebui să complecteze a- 
cea lipsă. 

Dar eventualitatea aceasta pare exclusă. 
Ciira reclamațiunilor este superioară capitalu- 

lui fondului B. Dar, pe lângă faptul că nu este de 
crezut, ca sentinţele să acorde tot ce s'a cerut prin 
reclamaţii, sunt o serie de procese, în cari admi- 
terea reclamaţiunei pare cu totul neverosimilă. 

De altmintrelea, Statele Micei Inţelegeri au ce- 
rut şi obţinut noui garanţii pentru o judecată 
dreaptă. 

Mai întâiu s'a sporit cu 2 numărul judecăto- 
rilor tribunalelor arbitrale, precum am mai spus. 

Apoi s'a admis, după cererea noastră, ca toate 
sentințele acestor tribunale, fie asupra competin- 
ţei, fie asupra fondului, să poată fi atacate cu a- 
pel înaintea Curţei permanente de Justiţie inter- 
naţională din Haga. 

Noi vom cere, de altfel, în prealabil, acestei 
Curți, să-şi dea avizul asupra interpretărei art. 
191 din tratatul dela Trianon, pe care text se 
întemeiază arhiducii în reclamaţiile lor. 

Noi credem că ei se întemeiază fără drept pe 
acest articol, fiindcă el nu poate îi interpretat de- 

+
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cât în sensul că bunurile ce ei posedă trec Statului 
român îără despăgubire. Textul englez, mai ales, 
este foarte clar. 

De aceea noi sperăm că reclamaţiile arhiducilor 
vor îi înlăturate cu totul şi o sumă importantă din 
fondul B va rămâne disponibilă. Acest disponibil 
va reveni Angliei, Franţei şi Italiei, în proporţia 
contribuţiunilor lor la fondul B. 

lată cum s'au rezolvit definitiv toate proble- 
mele reparațiilor germane şi orientale. (Aplauze 
repetate). 

Două chestiuni speciale : Sen- 
finfele în favoarea Românilor şi 

restituirea bunurilor fondafiuni- 

lor. 

Voi adăogi că două chestiuni speciale au fost 
rezervate spre a îi negociate direct între Ungaria 
şi România, anume: chestia achitărei sentinţelor 
tribunalului arbitral mixt, date în favoarea Ro- 
mânilor şi chestia restituirei averilor fondaţiunilor 
culturale sau pioase ce revin Românilor, în spe- 
cial fondațiunea Gojdu. 

La cererea mea, d-l Walko, ministrul de FEx- 
terne al Ungariei, a declarat în ultima şedinţă 
plenară a Conferinţei, că Ungaria este gata a ne- 
gociă. 

Am rugat pe d-l Titulescu să negocieze ches- 
tiunea acum la Paris. Reprezentanții Ungariei au 
cerut un scurt termen spre a-şi procură toate do- 
cumentele necesare. 

Bilanțul general financiar pen- 

iru România. 

Făcând acuma bilanțul financiar general pen- 
tru România, constatăm următoarele :
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1. Toate datoriile de război faţă de aliaţi sunt 

acoperite integral din reparaţiile germane, fără 

nici o, contribuţie din budgetul ţărei. Aceste dato- 
rii reprezintă aproximativ 80 miliarde lei. 

2. Din reparaţiile germane şi orientale, Româ- 
nia va avea un excedent anual de 174 milioane lei 

pe an până la 1943, şi de 131 milioane lei pe an 
după 1943 până la 1966. Aceasta, reprezintă în 
total aproximativ 3 miliarde 200 milioane. 

3. Toate pretenţiile ungare sunt lichidate fără 
vre-o plată din partea noastră şi fără eventualitate 
serioasă de sacrificii viitoare. Deci aproximativ 
patruzeci miliarde lei, din cari cel puţin patru mi- 
liarde ni se reclamau pentru optanţi, sunt pentru 
noi quasi-anulate. Sau, dacă vom consideră neîn- 
temeiate 35 miliarde din reclamaţiile acestea, ar 
rămânea aproximativ cinci miliarde anulate. 

4. Datoriile pentru bunurile cedate şi pentru li- 
berare sunt anulate, fără nici un sacrificiu din 
partea noastră. Acestea reprezintă împreună a- 
proximativ patruzeci şi şase miliarde şi jumă- 
tate lei. 

Rezumând, într'o singură cifră, beneficiul Ro- 
mâniei, după rezultatele obţinute la Haga, el re- 
prezintă aproximativ nouăzeci miliarde lei, sau 

socotind nejustificate 35 miliarde din reclamaţiile 
ungare, beneficiul ar fi aproximativ cincizeci şi 
cinci de miliarde lei, peste acoperirea integrală a 
datoriilor noastre de război faţă de aliaţi. (Aplau- 
Ze puternice şi repetate). 

Orice om de bună credinţă trebue să convie că 
acest rezultat este splendid. (Aplauze îndelung 
repetate).
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Bilanţul politie. 

Dacă bilanţul financiar este atât de bun, bilan- 
țul politic este tot aşa de bun. 

Mai întâi România, scutită de atâtea datorii 
apăsătoare şi asigurată de plata datoriilor de răz- 
boi, devine mai liberă în acţiunea ei de refacere 
şi consolidare. (Aplauze puternice). 

Apoi recunoaşterea de către toţi aliaţii a drep- 
tăţei cererilor României, întăreşte prestigiul ei în 
concertul naţiunilor. (Aplauze repetate). 

Pe urmă, rezolvirea definitivă a problemelor 
grele ce apăsau asupra politicei mondiale şi a di- 
ferendelor cari erau o cauză de îngrijorare şi de 
eventuale conflicte, consolidează pacea, spre îo- 
losul tuturor naţiunilor laborioase. 

Iar colaborarea conciliantă a tuturor Puterilor, 
altădată adversare, la Conferinţa dela Haga, a 
întărit încrederea reciprocă între State şi este de 
sperat că va deschide o nouă epocă în politica 
mondială, epoca de apropiere sinceră între po- 
poare. (Aplauze puternice şi prelungite). 

Sunt încredinţat că aceste efecte binefăcătoare 
se vor resimţi în curând în Europa şi, în special, 
în Europa Centrală. 

In fine, colaborarea intimă şi eficace a Statelor 
Micei Inţelegeri, a dovedit odată mai mult cât de 
mare valoare are această grupare în politica in- 
ternaţională şi cât de folositoare este acţiunea sa 
pentru consolidarea păcei, — iar pe de altă parte 
unirea intimă a acestor trei State s'a întărit încă 
prin această frumoasă acţiune unitară. (Aplauze 
îndelung repetate).
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Sprijinul binevoitor al marilor 

aliați. Concursul celorlalte Pu- 

teri creditoare. Solidaritatea Mi- 

cei Infelegeri. 

Aceste admirabile rezultate financiare şi poli- 
tice şi — în deosebi — rezultaiele excelente pen- 
tru România, le datorim în primul rând deose- 
bitei bunăvoinţe a marilor noastre aliate Anglia, 
Italia şi mai cu seamă Franţa, cărora trebue să 

le fim recunoscători. (Aplauze îndelung repetate). 

Trebue asemenea să mulţumim Japoniei, Bel- 
giei şi Portugaliei, pentru dovezile de bunăvoință 
ce ne-au dat şi să exprimăm omagiul nostru Pre- 
şedintelui Comisiunei Reparaţiilor Orientale, d-l 
ministru Loucheur, care a contribuit într'un mod 
puternic la soluţionarea problemelor grele ce a- 
vea de rezolvit acea Comisie. (Aplauze). 
„Un element principal al succesului nostru este, 
precum am avut ocazia să o mai spun, solidarita- 
tea deplină şi acţiunea unitară a Statelor Micei 
Inţelegeri. (Aplauze). 

Activitatea Delegaţiunei  Ro- 

mâne. 

Dar rezultatele admirabile pentru România se 
înţelege că nu s'ar fi putut obţine, dacă delegaţia 
română nu şi-ar îi făcut deplin datoria. (Aplauze 
puternice). 

Din cauza funcţiei mele, eu am avut conduce- 
rea delegaţiei şi port dar principala răspundere a 
activităţei ei, de care sunt mândru. (Aplauze re- 
petate). 

Dar nu poate îi vorba să cumulez asupra mea 
meritele celorlalţi membrii ai delegaţiei.
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Toţi delegaţii şi experţii noştri şi-au îăcut da- 
toria cu prisosință. (Aplauze). 

In August, d-l Mihai Popovici (Aplauze), în 
lanuarie d-l Lugoşianu (aplauze) au susţinut în 
mod eminent legitimele noastre cereri, iar experţii 
noştri, d-nii Zeucianu, Savel Rădulescu, Tutuc, 
ne-au dat cu înaltă destoinicie preţiosul lor con- 
curs. (Aplauze). 

Dar acela care, în privinţa meritelor, este în 
îrunte, e strălucitul nostru coleg, d-l Titulescu. 
(Aplauze îndelung repetate). 

Prin uimitoarea pătrundere a spiritului său, prin 
toate excepţionalele sale calităţi, prin profunda 
cunoaştere a tuturor problemelor ce se discutau 
la Haga, d-l Titulescu a adus contribuţia cea mai 
însemnată la rezultatele dobândite şi a fost dese 
ori purtătorul de cuvânt al tuturor celor 3 State 
din Mica Inţelegere. (Aplauze puternice). 

Activitatea guvernului. 

Fericit de a fi putut pune în serviciul Ţărei 
munca mea într'un prilej de o aşa mare însem- 
nătate istorică, constat cu satisiacţiune că Țara 
îşi dă seamă că Guvernul nostru şi în această pro- 
blemă fundamentală, ca şi în altele, a ştiut să-şi 
conducă activitatea sa în aşa mod, încât să aducă 
Patriei cele mai mari servicii. (Aplauze îndelung 
repetate). 

Când am ajuns la cârma ȚŢărei, problema grea 
a reparațiilor intrase de curând într'o fază de- 
cisivă, din care putea să rezulte ori agravarea 
tristă a nedreptăţilor făcute României în trecut, 
ori repararea luminoasă a acestor nedreptăţi. 

Am ştiut să organizăm şi să conducem acţiunea
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noastră în aşa îel, încât să ajungem la acest din 
urmă admirabil rezultat. (Aplauze puternice). 

Continuu, în acord cu d-l Prim ministru luliu 
Maniu (Aplauze îndelung repetate) şi cu neîntre- 
cutul reprezentant al ţărei, d-l Titulescu (aplauze), 
ale cărora sugestiuni au contribuit în mod însem- 
nat la: desfăşurarea acţiunei noastre, politica Gu- 
vernului a fost în mod metodic îndreptată către 
fericitul rezultat dobândit. 

Izbânda este a TŢărei noastre iubite. 
(Aplauze îndelung repetate. Ovaţiuni puternice. 

Domnul Ministru al Afacerilor Străine este viu 
felicitat de Banca ministerială şi Senatorii din 
majoritate).



14 Fevrier 1930 

Expos€ fait aux representanis 
de la presse roumaine et aux 
correspondants 6irangers (r6unis 
au Minisfere des Affaires Etran- 
geres) sur les râsultais de la 
Conf&rence de la Haye, pour la 
Roumanie. 

Mesdames, 

Messieurs, 

L'expos€, que je viens de faire tout ă V'heure 
devant la Chambre des Dâputes et devant le 
Sânat sur les râsultats de la Conference des RE&- 
parations de La Haye, ne pouvait pas :rendre 
Superilu cet entretien avec vous sur la mâme 
question. Bien que la presse ait naturellement 
assist& aux s€ances d'aujourd'hui du Parlement, 
j'ai tenu, comme un hommage pour la presse, ă 
m'entretenir le m&me jour avec vous sur ce pro- 
bleme d'importance capitale. 

Cet entretien est, d'autre part, utile pour diite- 
rentes raisons et, d'abord, parce que conforme- 
ment ă la regle que nous avons 6tablie ICI, Vous 
avez la possibilit€ de me demander des renseig- 
nements complementaires. J'ai ainsi Poccasion de 
preciser et de completer les explications donnâes
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devant le Parlement et l/'opinion publique pourra 
&tre plus amplement inforinee. 

Il est 6vident, d'ailleurs, que je ne saurais vous 
dire, au fond, autre chose que ce que je viens de 
dire au Parlement, car je ne puis pas changer 
les iaits. 

La Conference de La Haye est P'6venement in- 
ternational le plus important qui se soit produit 
depuis la fin de la guerre. 

Les accords y conclus ont mis fin ă la lutte 
âpre et prolong€e, 'livree autour des obligations 
financi€res r6sultant des traites de paix de 1919, 
lutte accentue encore ă la suite des complica- 
tions provoques par les dettes de guerre inter- 
alli€es. | 

Toute la politique internationale durant les 
onze dernicres annâes a 6t6 domine par cette 
lutte, qui vient d'âtre heureusement termine 
d'une maniere satisfaisante par les accords sig- 
n€s ă La Haye. 

II est n6cessaire de jetter un coup d'ceil sur les 
phases de cette lutte pour mieux comprendre les 
râsultats auxquels nous sommes arrivâs. 

Les traites de paix conclus en 1919 avaient 
&nonce les principes d'apres lesquels devaient 
tre îixces les reparations dîies par l'Allemagne, 
!'Autriche, la FHongrie et la Bulgarie. 

Ces traites constatent le droit des alli6s ă une 
reparation integrale des dommages qui leur a- 
vaient 6t6 caus6s par la guerre et, reconnaissant 
que les ressources des dâbiteurs &taient insuffi- 
santes pour couvrir integralement ces dettes,
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Chargent la Commission des r&parations d'âta- 
blir le montant et les modalites de paiement de 
ces r&parations. 

Prealablement PAllemagne devait payer jus- 
qwau 1 Mars 1921, une premitre somme de 
vingt milliards de marks or, en marchandises, 
navires et valeurs. 

Les livraisons en nature commenctrent immâ- 
diatement, mais des difficultes ont surgi bientât 
et les reprâsentants des Allies reunis ă San 
Remo, en Avril 1920, dirent avertir PAlle- 
maâgne que, dans le cas oi elle ne tiendrait pas 
ses engagements, des sanctions seraient appli- 
ques contre elle. | 

Apres San Remo, de 1920 ă 1923, une scrie 
de Coni6rences interalliâes cherchărent en vain 
une solution definitive au probleme des Repara- 
tions. 

La Coni6rence de Boulogne, en Juin 1920, 
s'est occupâe du montant des r&parations alle- 
mandes et a fix€ le chifire total ă 269 (deux cent 
soixante neuî) milliards de marks or, payables 
en 42 ans. 

En Juillet 1920, se râunissait la Confârence 
de Spa, laquelle est la plus connue. Elle fut 
nettement defavorable ă la Roumanie. En eftet, 
accord qui y fut conclu, le 16 Juillet 1920, sur 
la rEpartition entre Allis des r&parations alle- 
mandes, ne tient pas compte des droits de la Rou- 
manie. Cet accord, injuste pour notre pays, a 
regi la repartition des r&parations jusqwă la 
Confârence de La Haye.
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Le total des râparations allemandes îut reparti 
ă Spa de la maniere suivante : 

France 52% 
Angleterre 22% 
Italie 10% 
Belgique 8% 
Japon 0,75% 
Portugal 0,75% 

La difference de 6';-% a 6t6 râservâe ă la 
Grece, ă la Roumanie et ă la Yougoslavie. 

Sans avoir distribu€ ces 6'/.%, la Conicrence 
— on la appris officieusement — reservait ă la 
Roumanie seulement 1%. Nos dâlegues refus€- 
rent de signer Paccord de Spa, en protestant 
contre Linjustice faite ă la Roumanie. 

Deux ans plus tard, en Juin 1922, un arran- 
gement special accordait ă la Yougoslavie une 
cote de 57% et en Janvier 1925, la Coniârence 
des Ministres des Finances repartissait -entre la 
Roumanie et la Grăce le reste de 1'/%, ă savoir: 

Roumanie 1,1% 
. Gr&ce 0,40%. 

La Conference de Spa a îait aussi la reparti- 
tion des r&parations orientales, c'est ă dire austro- 
hungaro-bulgares, de la maniăre suivante: la pre- 
miere moiti€ ctait affectee aux Etats Alli€s par- 
ticipants aux r6parations allemandes, en respec- 
tant les mâmes cotes, La Roumanie se voyait 
donc attribuer sur cette premiăre moiti6 un pour- 
centage de 1,1%. 

La seconde moiti€ des r&parations orientales
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se rEpartissait comme suit: Italie 40%, et l'on 
reservait le reste de 60% pour la Gre&ce, la Rou- 
manie, la Yougoslavie et €ventuellement d'au- 
tres puissances admises au benefice des repa- 
rations. 

Ulterieurement, de ces 60%, il îut attribu€, en 
Juillet 1922, 15% ă la Yougoslavie et la Confâ- | 
rence des Ministres de Finances distribua en Juil- 
let 1925 le reste de 45%, entre la Grtce et la 
Roumanie dans les proportions suivantes: 25% 
ă la Grăce et 20% â la Roumanie. 

La cote de la Roumanie, calcule sur les deux 
moiti€s des reparations orientales, correspondait 
donc â 10,55%. 

Faisant le mâme calcul pour tous les pays b6- 
nficiant des r&parations orientales, nous arri- 
Vons aux cotes totales suivantes: 

France 26% 
Italie 25% 
Grece 12% 
Angleterre 11% 
Roumanie 10,55% 
Yougoslavie 10% 
Belgique 4% 
Japon 0,375% 
Portugal 0,375% 

II est necessaire de rappeler ici que la Rou- 
manie et les autres pays Successeurs, c'est-â-dire 
les Etats qui ont €t€ constitues ou complâtes par 
des anciennes provinces austro-hongroises, sont 
non seulement creanciers mais aussi debiteurs en 
vertu des traites de paix.
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Les Etats Successeurs avaient deux catgo- 
ries de dettes (d'apres les Trait6s): les dettes de 
liberation et les dettes pour les biens c6ds. 

Les dettes de la premiere categorie avaient 
leur origine dans les dâpenses faites par les Al- 
lies pour la liberation des territoires attribues 
aux Pays Successeurs. 

Comme il 6tait impossible de râcuperer ces 

dâpenses sur les anciens ennemis, vu Pinsuffi- 

sance de leurs ressources, on a demande leur 

remboursement aux Etats Successeurs, qui ont 

admis de payer ces dettes de.liberation par un 

accord sign6 en mâme temps que le Trait€ de 

Saint Germain avec P'Autriche, le 10 Septembre 

1919. 

La Roumanie a sign€ cet accord en mâme 

temps que le traite sur les minoritâs, le 9 Decem- 

bre 1919. 
Le chiffre de ces dettes a 6t€ fix6 ă 1 milliard 

500.000.000 de francs or, somme l€g&rement r€- 

duite plus tard ă 1.447.922.000. 
Le 4 Novembre 1924, la Commission des r€- 

parations r&partissait cette somme entre les Etats 

Successeurs et mettait ă la charge de la Roumanie 

une somme de 235.141.000 francs or. 

La seconde categorie des dettes provenait du 

fait que sur les territoires acquis par les Etats 

Successeurs il y avait des biens qui appartenaient 

ă PEtat Souverain antrieur, soit ă l'Autriche, 
soit â la Hongrie, soit ă Empire Austro-Fon- 

grois. Ces biens devenaient dorenavant la pro- 

priât€ du nouvel Etat Souverain, et l'on a cru
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juste que cet Etat Successeur paye la valeur de 
ces biens. 

Ces sommes devaient âtre payâes aux Alli6s, 
au compte des reparations, c'est ă dire deduites 
du Chifire des reparations exigâes de /'Autriche 
et de la fHongrie. 

De ces biens câdâs, plusieurs €valuations fîu- 
rent faites. Celle, officieusement admise par la 
Commission des r&parations, fixait les dettes de 
la Roumanie pour les biens câdes au chifire ap- 
proximatii de .1.200.000.000 de francs or. 

En resume la Roumanie 6tait donc cranciăre 
d'une cote de 1,1% sur les reparations alleman- 
des, plus une cote de 10,55% sur les r&parations 
orientales, le quantum de toutes ces r&parations 
n'6tant pas encore îix€. 

D'autre part la Roumanie 6tait debitrice de 
235.000.000 de francs or au titre de sa dette de 
liberation et de 1.200.000.000 de francs or au 
iitre des biens câdes, soit un total de 1 miliard 
435.000.000 de francs or, €quivalent â 40 mil- 
liards 600.000.000 de lei. 

Apres la Conference de Spa, d'autres conf- 
rences — runies ă Bruxelles, â Paris, ă Lon- 
dres — essayerent, sans succăs, de fixer le total 
des reparations allemandes. 

Mais les Traites stipulaient qu'on devait noti- 
fier ă PAllemagne, au plus tard le 1 Mai 1921, 
le chiffre de ses obligations financitres envers les 
Allies. 

En exâcution de cette clause, la Commission 
des reparations, conformement aux dispositions 
des traites, fixa enfin, le 27 Avril 1921, le total
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des r&parations dfies par PAllemagne et ses co- 
allies au chifire de 132 milliards marks or et, le 
5 Mai 1921, €tablissait un 6tat de payement qui 
fixait les modalites d'acquittement. II obligeait 
V'Allemagne de remettre ă la Cominission des râ- 
parations trois categories de bons: Bons A, d'une 
valeur de 12 milliards de marks or; bons B, d'une 
valeur de 38 milliards de marks; bons C, d'une 
valeur de 82 milliards de marks or. Les deux pre- 
micres categories de bons pouvaient tre mis 
immâdiatement en circulation. 

Apres avoir accepte cet arrangement et com- 

mencâ ă payer, l'Allemagne declare, en Decembre 
1921, qwelle ne peut plus faire face ă ses enga- 
gements et demande des delais. 

Elle se heurta au refus de la Commission des 
„T&parations. D'infructueuses et penibles n€gocia- 

tions se prolongerent jusqwen Janvier 1923, 
quand, ă titre de sanction contre I'Allemagne, 
coniormement au trait& de Versailles, pour non 
accomplissement :de ses engagements, la France 
et la Belgique occuperent militairement le bassin 
de la Rhur, riche en charbon. 

L'Angleterre s'y est joint bientât et /'lItalie 
donna 'ensuite son assentiment. 

Le conflit entre /'Allemagne et les alli€s est 
ainsi arriv€ au point culminant. 

A voccupation de la Ruhr, P'Allemagne repon- 
dit par la râsistance passive et par une srie de 
mesures de nature ă rendre illusoire tout dedo- 
magement des Alli6s. 

D'autre part une catastrophe financitre de 
PAllemagne paraissait imminente. Vous vous
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rappelez la chute vertigineuse de la monnaie alle- 
mande. | 

Ce concours de circonstances a pouss€ tout le 
monde vers Pentente. 

Un accord fut sign€, en Octobre 1923, entre 
les Alli6s et PAllemagne, pour examiner la capa- 
cit€ de payement de PAllemagne et adapter â 
cette capacit€ PEx6cution de ses obligations en- 
vers les Alli6s et, d'autre part, pour prendre des 
mesures propres ă l'assainissement de sa situa- 
ton financiare et €conomique.. 

Ce îut le but du Plan Dawes. | 
Pourtant, dans la situation chaotique d'alors 

de P'Economie allemande il ne pouvait âtre ques- 
tion de reglementer. definitivement le probieme 
des reparations. | | 

Le Plan Dawes ne pouvait donc &tre qu'une 
solution provisoire. | 

Laissant intact le chifire total des r6para- 
tions (fix6 anterieurement ă 132 milliards de 
marks or) le plan Dawes €tablissait P'annuite nor- 
male ă payer par PAllemagne â deux milliards et 
demi de marks or. Mais, pour les quatre premi€- 
res annces, il accordait ă PAllemagne un mora- 
torium partiel, reduisant sensiblement le montant 
des annuites. | | 
Comme les annuites du plan &taient censâes 

atteindre la limite maxima de la capacite de pa- 
iement de PAllemagne, elles comprenaient donc 
tout ce que l'Allemagne devait payer â Quelque 
titre que ce soit. En dehors de ces annuites, ă au- 
cun titre, rien ne pouvait tre reclame par les 
alli€s. | i 

23
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La disposition des traites qui prevoyait que les 
restitutions devaient Gtre payes en sus des r6- 
paratoins, ne pouvait plus 6tre applique (sauf 
pour des €ventuelles et problematiques. restitu- 

tions en nature). 
Desormais, les restitutions entraient, de fait, 

dans le montant des r&parations, dans ce sens 
que pour toucher la contre-valeur des restitutions, 
il îallait le consentement de tous les cr6anciers, 

puisque les annuites prevues par le plan consti- 

tuaient le seul paiement possible et qui devait tre 
r6parti entre tous. 

Les annuit6s €taient couvertes par quatre ca- 
tegories de ressources: 1) les recettes budg6- 
taires; 2) les recettes des chemins de fer; 3) le 
produit de L'impât sur les transports; et 4) la con- 
tribution de Pindustrie. 

Pour assurer le contrâle de ces ressources et 
Pencaissement des recettes, toute une sârie d'ins- 
titutions îut organise. Signalons surtout le Co- 
mite de Transfert, destin€ âă transirer les som- 

mes de facon ă ne point 6branler ni l'€conomie 
allemande, ni la stabilite definitive du mark et 

P'Agent general des paiements, qui avait la con- 
duite et le contrâle de toutes les op&rations. 

Le Plan Dawes fut soumi ă l'approbation d'une 
conference internationale, rcunie ă Londres le 16 

Juillet 1924. 
Au cours de cette conference, la Roumanie d6- 

clara le 28 Juillet qw'elle approuvait le Plan Da- 
wes, comme instrument de payement de /'Alle- 
magne. Mais, par un mâmoire sâpar€, elle de- 
mande, en premier lieu, P'augmentation de la cote
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de Spa et reclame le payement, par priorit, des 
billets de la Banque Gâncrale et des dommages” 
causes par P'application anticipee du Traite de 
Bucarest. o 

La mise en application du Plan Dawes COM- 
menga le 1 Novembre 1924 et; durant prăs de 
cinq annâes, il remplit d'une maniere satisfaisante 
les buts pour lesquels il avait €t€ institu€, | 

Le caractăre provisoire, donc incertain, du 
Plan Dawes et d'autres considerations plaidaient * 
pour sa rvision. | 

La base du Plan Dawes tant purement poli- 
tique, puisque constituce par des arrangements 
de payement d'Etat â Etat, elle risquait ă tout 
moment 'd'&tre antantie par des mesures erro-" 
n€es ou malveilantes de I' Allemagne. D'autre part, - 
il ne paraissait pas possible de prolonger indefi- 
niment le contrâle €conomique et financier s&vâre 
de PAllemagne et, d'ailleurs, ce contrâle ne con- 
stituait pas une garantie absolue. 11 fallait donc 
substituer a cet arrangement â base politique un 
autre arrangement bas€ sur une organisation' d'un 
caractere commercial. | 

II fallait aussi donner satisfaction ă une prâoc- 
cupation fondamentale des alli€s: celle de lier le 
probleme des reparations au problăme des dettes | 
interallices, pour assurer les allies qu'ils vont 
recevoir de PAllemagne au moins P'Equivalent de: 
ce qu'ils auront ă payer comme dettes de guerre. 

D'un autre cât6, PAllemagne demandait P&va- 
cuation de son territoire occup6, la levâe du con- 
tr6le financier et la reduction du chiffre des r€- 
parations. :
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Voilă bien des raisons qui devaient conduire ă 
la revision du plan Dawes. | 

A la session de Septembre 1928 de la Sociât€ 
des Nations, le chancelier d'Allemagne ayant in- 
sist pour l'Evacuation de la Ruhr, on est par- 
venu ă accord du 16 septembre 1928 qui deci- 
dait que: 1) des nâgociations seraient engagces 
en vue de l'Evacuation anticipâe de la Rhenanie; 
2) une commission d'experts serait instituce pour 

proposer un reglement dâfinitiv du probl&me des 
reparations; 3) une commission de constatation 
et de conciliation serait nommee. 

Cet accord constitue la genese du Plan Young. 
En effet conformâment ă cet laccord, les ex- 
petts furent dâsign6s et, le 11 Fevrier 1929, les 
travaux commencerent sous la presidence du fi- 
nancier 'amâricain M. Young. 

Le nouveau plan ou Plan Young îut termin€ 
et remis aux puissances le 7 Juin 1929. Voici ses 
dispositions caracteristiques : 

1: Il fixe le chifire total des reparations alle- 
mandes ă une somme bien infcrieure au dernier 
montant de 132 milliards de marks or, en les r6- 
duissant ă un total de 38 milliards de marks or. 
2, Îl €tablit le nombre et le montant des annui- 
tes jusqwă payement complet, en €chelonnant 
les payements sur 59 ann6es, soit de 1929 ă 1988. 
Les' annuites des 37 premitres annâes sont des- 
tirices ă couvrir les dettes interalliâes et une partie 
des dommages de guerre. La valeur moyenne des 
annuites est de deux milliards de marks or pour 

cette pâriode. Les 22 autres annuit6s, ă com- 
mencer par l'annuite€ de 1966-67, doivent seule-
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ment couvrir les dettes interalliâes et leur chifire 
varie de un milliard 700 -millions ă 897 millions 
de marks or. . | 

3. Le plan qui a ainsi âtabli une correlation en- 
tre les reparations et les dettes interallices, ști- 
pulait qu'une €ventuelle reduction des dettes. par 
les Etats Unis entraînerait une reduction. propor- 
tionnelle des annuites du Plan Young. | 

4. Tous les payements et opârations pre&vues 

par le Plan Young seront effectuces par la Banque 
des Răglements Internationaux, crâte ă cet efiet 
avec le concours des principales banques d'Emis- 
sion du monde. 

5. Une partie de chaque annuit6 est incondi- 
tionnelle, c'est ă dire, ne peut âtre ajourne. Le 
reste de Pannuite peut âtre ajournte pour deux 
annces, sous certaines conditions. C'est lă une 
possibilit€ de moratoire partiel et ă court terme, 
afin de ne pas 6branler la stabilite du change alle- 
mand dans les annâes de crise. 

6. Ces annuites inconditionnelles peuvent âtre 
mobilis€es. Il sera donc possible, d&s le premier 
jour, de proceder ă des 6missions basces sur la 
partie inconditionnelle. Ce montant, se chifirant 
ă a. plusieurs milliards, pourra âtre râalis€ par un 
emprunt â ă titres au porteur, faciles ă placer sur 
tous les marchâs financiers. L'operation prend 
donc un caractăre nettement commercial. 

7. Le payement des annuites sera fait avec des 
sommes provenant de deux ressources: la Com- 

pagnie des Chemins de Fer du Reich et le budget 
de VEtat Allemand. | 

8. Les prestations en nature sont reduites, s'6- 
iendant seulement sur dix annâes et vont en dâ-
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„croissant de 750 ă 300 millions de marks or. 
„9. En dehors de ces annuits les Allies ne peu- 
vent plus rien reclamer ă !'Allemagne, les an- 
nuites comprenant non seulement la dette-repa- 
ration, mais toutes les autres obligations îinanci€- 
res de PAllemagne dâcoulant des traites de paix. 

10. L'entree en vigueur du Plan Young en- 
traine la cessation du contrâle financier et la Sup- 
pression de toutes les organisations de contrâle 
et de payement instituâes par le Plan Dawes. 

11. Le Plan Young est considere comme un 
tout indivisible par les experts, qui declinent toute 
responsabilit& quant aux cons6quences, en cas 
de modification mâme 'partielle. 

Tel est, dans son essence, le Plan Young. 
L'approbation de ce plan a 6t€ soumise â la 

confârence rcunie â La Haye le 6 Aoât 1929. 
_Cet expos€ historique 6tait nâcessaire pour 

envisager le problăme des reparations dans toute 
sa complexit€ et pour mieux le comprendre. 

Mais je ne ferai point devant Vous, comme je 
ne Lai pas fait, d'ailleurs, devant le Parlement, 
Ihistorique des r&parations orientales. Celles-ci 
ont, en efiet, suivi le sort des r&parations alle- 
mandes. 

II suffit de rappeler que P'Autriche, la Hongrie 
et la .Bulgarie ont benâfici€ de moratoria et que 
la Conference de Paris de Mars 1922, avait fixe 
le montant total des r&parations dies par ces 
pays au chifire de sept milliards et demi de francs 
or (soit six. milliards de marks or). 

La 'Conf&rence de la Haye eut deux sessions: 
la premiere'en Aoât 1929, qui resolvit certains
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litiges ayant trait aux reparations allemandes ; 
V'autre en Janvier 1930, qui a reglement€ L'en- 
semble du problăme des râparations allemandes 
et non allemandes. , 

Voyons maintenant quels ont ât€ pour la Rou- 
manie les r€sultats de la Conference de La Haye. 

Occupons-nous, d'abord, des r&parations alle- 
mandes, donc du Plan Young. 

D'apres ce plan, la Roumanie, durant les 37 
premicres annces, a droit ă une annuit€, au titre 
des r6parations allemandes, de 20 millions 100 
mille marks or, soit 800 millions 500 mille lei, 
tout en devant payer au compte des dettes inter- 
alliâes une annuit€ de 21 millions 700 mille marks 
or, soit 864 millions de lei. D'oă un deficit annuel 
de 63 millions 700 mille lei. 

iDurant les 22 autres annes nous avions ă re- 
cevoir au titre des rparations allemandes une 
annuit€ de 1 milliard 672 millions 600 mille lei 
et ă payer en retour 1 milliard 714 millions 800 
mille lei. D'oi un deficit de 42 millions, 200 mille 
lei. 

Nous avons donc cherch€ âă couvrir ces dâficits 
et de nous assurer un solde actif. 

Mais la diiticult €tait double. 
Le montant total des reparations fixe par le 

plan 'Young constituant un maximum pour PAl- 
lemagne, nos dâficits ne pouvaient Gtre combles 

que sur les cotes dfies aux Alli€s. D'autre part le 
Plan Young n'6tait pas modifiable. Vous vous 
rappelez que les experts avaient decline toute 
responsabilit€ en cas de modification. 

Pour €carter ce dernier obstacle, notre col-
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“1egue M. Titulesco a trouve une formule ing6- 
nieuse: il proposa que les ajustements soient faits 
soit dans le cadre du Plan Young, soit en dehors 
de ce cadre. 

" Conformement ă cette formule, les ajustements 
n€cesaires ont 6t€ îaits en dehors du Plan Young. 
“La Roumanie avu sa situation ameliore grâce 

ă la bonne volonte temoignâe par la.France et 
Pltalie, qui reduisirent sensiblement le montant 
de nos dettes de guerre envers elles. 

La France nous a consenti une râduction d'en- 
viron 55%, â savoir une reduction annuelle de 
4 millions de marks or environ, ou 152 millions 
800 mille lei durant 37 ans et renonciation aux 
annuites dies pour les deux dernitres annâes qui 
dâpassent la durce du plan Young. La somme 
des annuits râduites par la France represente 
(pour 35 ans) environ sept milliards lei. 

Le 17 Janvier 1930, jai sign€ ă La Haye avec 
Mr. Cheron, Ministre francais des Finances, l'ac- 
cord ayant trait ă ces râductions. 

L'ltalie renonca entitrement ă dix de nos an- 
nuit€s, du 1 Juillet 1967 au 1 Juillet 1976, chaque 
annuit€ representant 6 millions 500 mille lires 
italliennes. La somme des annuitâs reduites par 
VItalie reprâsente environ 578 millions lei. 

Le 20 Janvier 1930, j'ai sign€ galement ă la 
Haye, avec Mr. Mosconi, Ministre des Finances 
d'ltalie, Paccord concernant cette râduction, 

Grâce aux reductions consenties: par les deux 
nations scurs, la Roumanie est en mesure de 
couvrir au moyen des annuits que lui assure le 
Plan Young toutes ses dettes interallices, dont la
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somme des annuites represente 1 milliard 943 
imillions et Y2 marks or, c'est-ă-dire presque qua- 
tre vingt milliards de lei. 

Elle bânsficie en outre, durant 37 annâes,. d'un 

exc6dent annuel de 2 millions 200 mille marks 
or, soit 86 millions de lei par an. 

Voici les resultats de la Confârence, pour la 
Roumanie, quant aux r&parations allemandes. 

Passons maintenant au probleme des repara- 
tions orientales. 

Le Plan Young ne s'occupant que des r&para- 
tions allemandes, resolvait seulement en partie 
le grand probleme des reparations. Mais il d6- 
chargeait l'Allemagne de son obligation solidaire 
de payement pour les r&parations dies par VAu- 
triche, la FHongrie et la Bulgarie. 

La Roumanie et les autres creanciers de ces 
pays perdaient donc la garantie de I/'Allemagne. 
Or il 6tait inadmissible d'accepter cette diminu- 
tion de garantie, sans savoir ă quoi s'en tenir au 
sujet des r&parations orientales. 

D'autre part, Pinterât de la Paix râclamait le 
reglement du problăme integrai des reparations. 
Resoudre seulement la question des r&parations 
allemandes et laisser en suspens les r&parations 
orientales, c'eut 6t€ maintenir dans I/'Europe Cen- 
trale et Orientale des causes diirritation et de 
conflit, ainsi qu'une continuelle agitation defavo- 
rable ă la consolidation de la Paix. 

Il fallait donc, dans Pinterât de la Paix, regler 
la question des r&parations orientales et il fallait 
la resoudre en mâme temps que la question des 
r6parations allemandes, car, apres le r&glement
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de celle-ci, les grandes puissances occidentales 
se seraient dâsintâressces du problăme et il eut 
menac€ de trainer et d'aboutir ă une grave crise 
de nature ă troubler la tranquillit€ du monde. 

C'est pour celă que le Gouvernement dont je 
îais partie a insist continuellement depuis. le 
mois de Decembre 1928 pour le reglement simul- 
tan€ des rparations allemandes et orientales. 

Nous avons fait dans ce but des demarches rei- 
trees auprăs de la Commission des R&parations 
et des Gouvernements des Puissances Allices. 

- Dans la premiere session de la Conference de 
La Haye, en Aoît 1929, la Grăce, la Tchâcoslo- 
vaquie et la Yougoslavie se sont rallices ă la de- 
mande de la Roumanie et notre point de vue a 
triomphe. 

A la fin de la session d'Aoât, la Conference a 
nomme€ des commissions spâciales qui devaient 
s'occuper du probl&me des reparations orientales 
et rendre compte ă la Conicrence dans la pro- 
chaine session, pour laquelle allaient &tre con- 
voqutes aussi l'Autriche, la Hongrie et la Bul- 
garie, qui n'avaient pas 6t6 invitees ă la session 
d'Aoât. 

C'est ainsi, que dans la session de Janvier, le 
probleme des rparations orientales est venu â 
Vordre du jour, sur le rapport des commissions 
qui avaient travaill€ dans Pintervalle ă Paris, et 
la Conference a abouti ă un reglement definitif 
des r&parations dites non-allemandes. 

Analysons succintement les resultats obtenus 
par la Roumanie -guant aux r&parations orien- 
tales.
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Elle a obtenu d'abord l'annulation des €nor- 
mes dettes râsultant de la cession des biens et 
de la libâration des Roumains de Transylvanic, 
de Bucovine et du Banat. 

Ces dettes, comme je Pai dâjă dit, reprâsentent 
1 milliard 435 millions de francs or, soit aproxi- 
mativement 46 milliards de lei. 

L'annulation de ces dettes n'impliquant aucune 
renonciation aux sommes qui nous sont dies au 
titre des r&parations par la Bulgarie et, jusqu'en 
1943, par la Hongrie, indirectement nos droits 
aux râparations se sont trouves augmentâs. Cette 
augmentation a 6t€ accentue encore par une allo- 
cation d'une cote suppl&mentaire de 21/7%, â pr6- 
lever sur ces reparations. En efiet, notre cote des 
reparations orientales qui 6tait de 10, 55%, est 
actuellement de. 13%. 

Examinons maintenant la situation, par rapport 
â chacun des trois pays dâbiteurs. 

De la part de l'Autriche, ă cause de sa situa- 
tion financiere dificile, ni la Roumanie, ni les 
autre Etats ne regoivent aucun payement. Toutes 
les obligations s'6teignent râciproquement. La 
valeur des biens sous sequestre liquides reste ac- 
quise ă la Roumanie. Les biens s6questrâs et non 

liquids seront restitu6s â leurs proprictaires. 
En ce qui concerne la Bulgarie, la cote des r€- 

parations ă recevoir par la Roumanie est de 13%, 
jusqwă 1966, lorsque les annuitâs des r&parations 

buigares cessent. 
D'autre part j'ai sign€ ă la Haye, le 20 Janvier 

1930, avec Mr. Burof, Ministre des Affaires 
Etrangeres de Bulgarie, un accord relatif aux
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biens bulgares mis sous sequestre et soumis â la 
liquidation en Roumanie. 

Les biens bulgares non liquides jusqw'au 1 No- 
vembre 1929, reviendront ă leurs anciens pro- 
pri6taires contre un dedommagement de 110 mil- 
lions de lei payâs par la Bulgarie, en deux ver- 
sements, â savoir: la moiti€ de la somme trois 
mois apres la ratification de Paccord et P'autre 
moiti€ un an apr&s le premier payement. 

Ces payements sont en sus de la cote qui re- 
vient ă la Roumanie des reparations. | 
“La restitution des biens bulgares se fera' apres 

le premier versement, dans /'&tat oi ils se trou- 
vent et sans autre obligation d'aucune sorte” de 
notre part quant ă I'6tat de ces biens. 

Ne seront point restitu6s: 1) les sommes r€- 
sultant des liquidations; 2) les actions de la 
Banque Nationale et des Sociâtes de Navigation 
Roumaine; 3) les revenus des biens sequestres 
jusqw'au moment de la restitution; 4) certains' 
immeubles figurant sur une liste spâciale. 

La Gouvernement Bulgare s'est oblige de r€- 
gler, avant Ventrce en vigueur de Paccord sur 
le biens s€questres, certaines affaires concernant 
les ressortissants roumains, dans le but de li- 
quider â cette occasion toutes les questions pen- 
dantes entre les deux pays. 

En dehors de P'indemnite de 110 millions de 
lei payce par la Bulgarie, la Roumanie touchera 
des Alli€s, aproximativement 160 millions de lei, 
par laugmentation de sa cote de 10,55% ă 13% 
sur les r&parations bulgares et hongroises, com- 
me je ai dâjă indiqu€. o
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En ce qui concerne la Hongrie, il y a d'abord 
la question des reparations et ensuite celle des 
râclamations 6normes îaites par la Hongrie. 

Pour ce qui est des rparations, la situation 
est la suivante. 

A Pheure actuelle ia Hongrie paye, au îitre - 
des r&parations, une annuit€ de 10 millions de 
couronnes or iusqwâ 1943 inclusivement. La 
Roumanie touche 13% de ces annuites, ce qui 
represente 43 millions de lei par an. 

La Hongrie a refus6 de payer des r&parations 
apres 1943; Mais elle accepta, aprâs des vives 
discussions de payer durant 23 ans (de 1944 â 
1966 inclusivement) une annuite€ de 13 millions 
et demi de couronnes or, non pas au titre de r6- 

parâtions, mais ă celui de creances speciales d6- 
rivant du Traite de Trianon. 

Sur la denomination de ces payements, bien. 

entendu que les Alli6s ne îirent point de difiicult€. 

Passons maintenant ă la question des recla- 
mations hongroises contre la Roumanie et les 
autres Etats de la Petite Entente. 

Ce sont les proces intents, devant les tribu- 
naux dW'arbitrage mixtes, par les sujets hongrois 
qui se plaignent que la Roumanie, la Tchecoslo- 
vaquie et la Jougoslavie auraient confisqu6s ou 
liquid6s injustement leurs biens en violant Part. 

250 du Trait€ de Trianon. 

Les plus connus de ces proces sont ceux des 
optants, c'est â dire des propristaires terriens des 
provinces ayant appartenu ă la Hongrie, qui ont 

opt6 pour la nationalite magyare et se plaignent
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d'avoir 6ât€ expropri6s de leurs terres, par l'ap- 
plication de la loi agraire. 

En dehors de ces reclamations, il y a contre 
la Roumanie plus de 2500 autres proces, ă sa- 
voir: les reclamations des Arhiducs Fredâric et 

* Joseph qui se plaignent de la contiscation de 
leurs proprites par une application, disent-ils, 
erronce, de art. 191 du trait de Trianon; en- 
suite des reclamations pour des requisitions mi- 
litaires, pour des confiscations de marchandises 
et de matcriaux et certaines reclamations des 
sociâtes de chemins de fer d'interât priv, de 
fonctionnaires revoques pour refus de prâter ser- 
ment, etc. 

Daprăs Pestimation 6tablie dans les requâtes 
adressâes aux tribunaux mixtes, la valeur de tou- 
tes ces reclamations reprâsente, contre la Rou- 
manie seule, environ 40 milliards de lei. 

La Hongrie soutenait que ces reclamations, 
celles des optants comme toutes les autres, n'a- 
vaient rien a faire avec les r&parations et ne pou- 
vaient donc pas Gtre discutes â la Conference 
des r€parations. 

Elle ajoutait que, dans toutes les râclamations 
de ses sujets, il s'agissait de creances priv6es et 
qw'il ne pouvait &tre question de les compenser 
avec les râparations, qui sont des dettes d'Ftat 
d Etat. 

A ces arguments nous avons repondu qu'en 
dernire analyse les reparations sont aussi des 
creances privâes, parce qw'elles sont destintes ă 

A couvrir les pertes subies, â cause de la guerre,
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par les sujets des pays vainqueurs et que les Etats 

sont seulement, en cette occurence, les represen- 

tants de ces personnes l&s6es et les dâienseurs de 

leurs droits. 

'D'autre part, si Pon dâsirait sincerement con- 

solider la paix, îl 6tait indispensable d'6liminer 

toutes les causes de conflit et les reclamations 

hongroises mtaient pas parmi les moindres. 

II îallut de laborieuses nâgociations pour ame- 
ner la Hongrie ă admettre la discussion, d'abord, 
du problăme des optants et ensuite, apres de 
nouvelles insistances, de toutes les reclamations 
hongroises contre les Etats de la Petite Entente. 

Notre point de vue a fini ainsi par triompher 

complâtement et Pon arriva ă signer un protocole 

et ă conclure et parapher quatre accords, tran- 

chant toutes les questions pendantes. 

Les accords ayant -ât€ râdig6s au dernier 'mo- 
ment, apres des sances fatiguantes qui ont dur€ 

jour et nuit sans interruption, il fut convenu que 

les textes soient revus, au point de vue seulement 

de la forme, par un comite qu'on a convoqu€ pour 

le 5 Fevrier ă Paris. A la derni&re s6ance plenitre 

de la Contârence de la Haye, il îut speciii6, sur 

ma demande, que le fond des accords demeurait 

intangible et que ceux-ci constituaient un enga- 

gement ferme et formel des gouvernements res- 

pectiis. 

Les differentes reclamations hongroises ont 

&t€ groupâes en deux categories: dW'abord les r€- 

clamations agraires, c'est-ă-dire les proces des 

optants, ensuite les autres diverses reclamations.



Chacune de ces deux categories a €t6 traitâe 
separ&ment. 

En ce qui concerne la premiere categorie, dans 
Pirritante question des optants, la Roumanie vou- 
lait obtenir, avant tout, de faire respecter les deux 
principes suivants qw'elle avait toujours soutenus: 
1) La râforme agraire est du domaine de la <ou- 
verainet6 nationale et ne peut, par consequent, 
ctre soumise au jugement des tribunaux arbi- 
traux mixtes; 2) Les trangers et par consequent 
les optants hongrois ne peuvent benâficier de 
privileges et doivent, quant ă la reiorme agraire, 
&tre traites sur pied d'Egalit€ avec les Roumains, 
donc recevoir le mâme prix, constate et pay 
dans les mâmes conditions. i 
La Conirence de La Haye a reconnu la legi- 

timit€ de ces deux principes. 
La Roumanie ne devra payer aux optanis hon- 

grois que la rente d'expropriation fixe par les 
Tribunaux Roumains, comme c'est le cas pour les 
Roumains. 

D'autre part, le tribunal arbitral mixte qui aura 
ă examiner les reclamations des optants, n'a 
pas la 'compâtence de se prononcer sur la râformt 
agraire. Son r6le se borne â constater si le r6- 
clamant est sujet hongrois et s'il a ct€ expropri€. 
Dans ce cas il aura ă fixer la somme ă recevoir 
d'un fonds special, le Fonds Agraire, la Roumanie 
&tant exemptee de toute responsabilit€, dans tou- 
tes ces aftaires. 

On a crâ6, en effet, sur la proposition de Mr. 
Brocchi, delegue italien, un fonds agraire ou
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ionds A, dot de personalite juridique ei dont ie 
capital a 6t6 fixe a 240 millions courronnes or 1). 

Dans tous les proces agraires intentes aux 
pays de la Petite Entente et pendants devant les 
tribunaux mixtes, ou dans les proces ă venir, mais 
derivant d'un acte anterieur aux accords de La 
Haye, le Fonds A. se substitue ă ces Pays et c'est 
contre lui que les condamnations seront pronon- 
c6es. 

Les tribunaux actuellement composâs de trois 
juges seront complâtes avec deux juges nommes 
par la Cour permanente internationale de la 
Haye. 

Le juge roumain m'est pas oblig€ d'y participer. 
Le Fonds Agraire ne pourra efiectuer de paye- 
ments avant que tous les proces. soient juges et 
qwon lui ait notifi€ toutes les sentences. Il payera 
seulement dans les limites du capital disponible. 

Si les sommes qw'il est condamne ă payer 
depassent la valeur du Fonds A, toutes les crean- 
ces seront reduites en proportion. Dans le cas 
inverse, le surplus sera verse au Fonds B. 

„ Les ressources du Fonds Agraire sont : 
1) La rente d'expropriation dâe aux plaignants 

selon les lois du pays. 
2) La part dâe ă VAngleterre, ă la France, â 

Italie, au Japon et au Portugal des annuites ă 
payer par la Hongrie, comme r&parations, de 
1931 ă 1943 inclusivement. 

3) Une annuit€ de 6 millions 100 mille couron- 

1) A: Poccasion de la râdaction dâfiritive des accords avec 
la Hongrie (signes ă Paris le 28 Avril 1930) le fonds agraire 
a 6te reduit ă 2/9.500.000 couronnes-or. 

24
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nes or, provenânt des payements que la Hongrie 
est oblige â faire aux Allies de 1944 ă 1966 in- 
clusivement. 

Comme je Pai dit, la Hongrie doit payer aux 
allies de 1944 ă 1966 une annuite de 13 millions 
et demi couronnes or. 

Cette annuite a €t6 partagee entre le fonds A 
et le îonds B. On a attribu€ 6 millions 100 mille 
couronnes or au fonds A et le reste de 7 millions 
400 mille au fonds B. 

4) Une contribution de P'Anglettere, de la 
France et de /'ltalie, payce par annuites de la 
facon suivante: de 1933 ă 1943 inclusivement, 
3 millions 600 mille couronnes or par an et de 
1944 â 1966 inclusivement 2 millions 280 mille 
couronnes or par an. 

Dans cette contribution, la France et /'Italie 
participent avec 40% chacune et IAngleterre a- 
vec le reste de 20%. 

Passons maintenant au systeme imagin€ pour 
la liquidation de la seconde categorie de r&cla- 
mations: les rclamations non agraires. 

On a cr€6 dans ce but un deuxiăme fonds, le 
fonds B, au capital de 100 millions de couronnes 
or, jouissant aussi de la personnalit€ juridique. 

Les ressources du Fonds B. sont: 
1) 13 annuites de 3 millions de couronnes or, 

de 1931 ă 1943 inclusivement, auxquelles contri- 
buent la France et ['ltalie, chacune pour 40% et 
PAngleterre pour 20%. 

2) 23 annuites de 7 millions 400 mille cou- 
ronnes or, de 1944 ă 1966, prâlevees sur les an- 
nuites payables par la Hongrie.
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Comme je Lai dejă dit ce fonds peut &tre aug:! 
ment6 par un excedent &ventuel du Fonds A-: 
graire. 

[l pourra €mettre des obligations et procâder 
ă toutes operations de credit ou d' escompte ba- 
s6es sur les versements prevus. 

Son administration est confice ă un Comite de 
6 membres nommâs par P'Angleterre, la France, 
VItalie et les trois pays de la Petite Entente. 

II constitue pour les Etats de la Petite Entente 
un jonds d'assurances destin€ ă les garantir, dans 
les limites de son capital, contre les risques des 
proces non-agraires. 

Si donc le total des condamnations 6tait supâ- 
rieur au capital de cent millions de couronnes or, 
les Etats de la Petite Entente devraient payer le 
surplus. Mais telle €ventualite n'est point ă pr6- 
voir, surtout parce que bon nombre de ces râcla- 
mations non-agraires manquent de tout fonde- 
ment. 

On a, d'ailleurs, pris certaines garanties sup- 
pl&mentaires pour assurer un jugement impar- 
tial. 

Les complets des tribunaux arbitraux ont d'a- 
bord 6t€ augmente de deux juges. Ensuite, sur 
notre demande, il a €t€ decide que les sentences 
des Tribunaux Mixtes, soit sur la compâtence, 
soit sur le fond, sont susceptibles d'appel â la 
Cour Permanente de Justice Internationale de 
La [Haye. Nous demanderons, :d'ailleurs, prala- 
blement ă cette Cour de donner son avis sur Pin- 
terpretation de Part. 191 du Trait€.de Trianon
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dont se prevalent, sans raison, les Archiducs, 
dans leurs râclamations. | 

L'interpretation qwils donnent ă cet article est 
erronce. [ls prâtendent que, d'apres cet article, 
leurs biens ne passent pas â VEtat Roumain, tan- 
dis que Particle prevoit le contraire. Le texte an- 
glais surtout est tres clair. 
“En cas oi les Archiducs m'obtiendront pas gain 

de cause, une somme importante du Fonds B. 
deviendra disponible et pourra revenir ă nos 
grands alli€s en proportion de leur contribution 
a ce îonds. 

Voici comment on est arrive€ ă resoudre les 
diverses questions intâressant la Roumanie en 
relation avec le problăme des r&parations alle- 
mandes et non-allemandes. 

Je dois encore ajouter que deux questions 
speciales restent ă tre tranchees par des n6go- 
ciations directes entre la Roumanie et la Hongrie. 

1) Le payement des sentences des tribunaux 
arbitraux, prononcâes en îaveur des ressortis- 
sants Roumains. 

2) La question de la restitution des fondations 
pieuses ou scolaires, spâcialement la Fondation 
Gojdu, qui reviennent ă la Roumanie. 

Sur ma dâmande, lors de la dernitre scance 
plenicre de la Conicrence de La Haye. Mr, Wal- 
ko, Ministre des Affaires Etrangăres de Hongrie 
a declare que la Hongrie 6tait prâte âă discuter 
cette question. J'ai pri€ maintenant M. Titulesco 
d'engager les n&gociations â Paris. 

Recapitulons, ă present, dans un bilan g6-
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n€ral les resultats, au point de vue financier, pour 
la Roumanie. 

1) Toutes les dettes de guerre envers les Al 
li6s sont couvertes par les r&parations alleman- 
des sans avoir recours ă notre budget. Ces dettes 
se montent environ ă 80 milliards de lei. 

2) La Roumanie aura en sa faveur, sur les r€- 
parations Allemandes et Orientales, un excâdent 
annuel de 174 millions de lei par an jusquw'en 1943 
et de 131 millions de 1943 â 1966, ce qui repre- 
sente une somme d'annuit6s de 3 milliards 200 
millions. 

3) 'Toutes les prâtentions hongroises d'environ 
40 milliards de lei, dont 4 milliards pour les op- 
tants sont quasi-annul6es. Si nous considerons 
que ces pretentions sont, en bonne partie, non 
fondces et nous reduisons 35 milliards sur les 40 
milliards de lei demandes par les plaignants, il y 
aurait cinq milliards de râclamations annulses. 

4) Les dettes pour les biens câdâs et de lib6- 
ration, annulces sans sacrifice de notre part, re- 
presentent encore 45 milliards et demi. 

En resume les benefices obtenus par la Rou- 
manie ă La Haye se montent ă environ 90 mil- 
liards lei, ou en considârant comme non fondees 
35 milliards de lei des prâtentions hongroises, le 
total est de 55 milliards de lei, en dehors de la 
couverture integrale de notre dette de guerre en-- 
vers les Alli6s, 

C'est lă pour tout homme de bonne foi, un r6- 
sultat splendide. 

Le bilan politique est tout aussi favorable, que 
le bilan financier.



— 374 — 

„ Exemptee de formidables dettes et ayant as- 
sur€ le payement de ses dettes de guerre, la Rou- 
manie peut procâder en toute liberte d'action ă 
P'oeuvre feconde de sa reconstitution et de sa con- 
solidation. 

D'autre part, tous les Alli€s ayant reconnu la 
justice de nos pr&tentions, le prestige de la Rou- 
manie dans le concert des Nations se trouve af- 
fermi. ! 

Le reglement dâfiniti? des problămes qui as- 
sombrissaient Phorizon de la politique mondiale 
et constituaient une cause permanente d'inqui€- 
tude et d'eventuels conilits a consolide la paix, â 
l'avantage des nations laborieuses. 

D'une manitre gânârale, Pheureuse solution 
de tant d'angoissants problemes dans un sage 
esprit de conciliation ouvre, dans la politique 
mondiale, une ere nouvelle de rapprochement sin- 
cere entre les peuples. 

L'union intime des trois Etats de la Peţite En- 
tente a €t€ encore affermie par une collaboration 
aussi efficace et a demontre une îois de plus au 
monde le merveilleux instrument que constitue 
ce groupement pour la consolidation de la Paix. 

Ces admirables râsultats sont dâs en premier 
lieu ă la bienveillance active de nos grands Al- 
lies: PAngleterre, /ltalie et surtout la France. 
Notre 'reconnaissance leur est ă jamais acquise. 

C'est €galement un agrâable devoir pour nous 
de remercier le Japon, la Belgique et le Portugal 
pour leurs marques de bienveillance â notre 6 
gard, Nous tenons, aussi tout particuliărement, 
ă exprimer notre hommage ă eminent Prâsi-
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dent de la Commission des r&parations orienta- 
les, Mr. Louis Loucheur, dont la contribution a 
6i€ decisive pour le reglement de ces probl&mes 
ardus, 
„En qualit€ de Premier dâlegu de notre Pays 
ă la coni6rence, je suis heureux et fier d'assumer 
toute la responsabilit€ de Pactivit€ de la dâl6ga- 
tion roumaine ă la Haye, mais loin de moi Lidâe 
de m'attribuer les merites des autres membres 
de la delegation. 

Ils ont tous accompli largement leur devoir. 
Mr. Michel Popovici au mois d'Aoât, Mr. Lugo- 
jiano en Janvier ont detendu adimirablement nos 
droits, rendant des grands services au pays. Nos 
&minents experts, MM. Zeuceano, Savel Radu- 
lesco, Tutuc, nous ont pret€ un concours des plus 
prâcieux. 

Mais celui qui, au point de vue des merites, 
occupe la premiere place, est notre ilustre col- 
legue Mr. Titulesco. 

Par l'6tonnante pânâtration de son esprit, par 
ses qualit€s exceptionnelles et sa profonde con- 
naissance des probl&mes discutâs ă La Hay€, M. 
Titulesco a le plus largement contribu€ aux r6- 
sultats obtenus et, plus d'une fois, îut le porte- 
parole de tous les Etats de la Petite Entente. 

Jai fini et je me tiens, comme toujours, â vo- 
tre disposition pour les informations compl&men- 
taires que vous dâsireriez.



— 376 — 

TRADUCERE 

14 Februarie 1930 

Expunere făcută representan- 
filor presei române și corespon- 
denjilor streini (întruniți la Mi- 
nisterul Afacerilor streine) asu- 
pra rezultatelor Conferinței de 
la Haga pentru România. 

Doamnelor, 

Domnilor, 

Expunerea pe care am făcut-o adineauri înaintea 
Camerei şi înaintea Senatului, asupra rezultatelor 
Conferinţei reparațiilor dela Haga, nu putea face de 
prisos această întreţinere cu D-voastră asupra a- 
celeiaşi chestiuni. Deşi presa a asistat naturalmente 
la şedinţele de astăzi ale Parlamentului, am ținut, 
ca un omagiu pentru presă, a mă întreţine în aceeaş 
zi cu D-voastră, asupra acestei probleme de o im- 
portanță capitală, 

Convorbirea aceasta este, pe de altă parte, utilă 
pentru diferite motive, şi, mai întâiu, pentru că, po- 
trivit regulei ce am stabilit aici, D-voastră aveţi po- 
sibilitatea a-mi cere lămuriri complementare. Am 
astiel prilejul de a preciză şi complectă explicațiu- 
nile date înaintea Parlamentului, şi opinia publică va 
putea îi mai deplin informată. 

Este evident, dealtmintrelea, că nu aşi putea, în 
fond, să vă spun altceva decât am spus în Parla- 
ment, căci nu pot schimbă faptele. 

Conferinţa dela Haga este cel mai important eve- 
niment internaţional care s'a întâmplat după termi- 
narea războiului. 

Acordurile încheiate acolo au pus capăt luptei a- 
prige şi prelungite, care s'a dat împrejurul obligaţiu- 
nilor financiare rezultând din tratatele de pace dela



— 377 — 

1919, luptă accentuată încă în urma complicaţiuni- 
lor provocate de datoriile de război interaliate. 

Toată politica internaţională din cei din urmă 
unsprezece ani, a fost dominată de această luptă, 
care, din fericire, s'a terminat în mod satisfăcător, 
prin acordurile iscălite la Haga. 

Spre a înţelege mai bine rezultatele la care am 
ajuns, este nevoie de a aruncă o privire asupra îa- 
zelor acestei lupte. 

(Urmează istoricul problemei reparațiilor şi expu- 
nerea rezultatelor dobândite la Haga. Credem inutil 
a face traducerea acestei părți a cuvântărei, pen- 
tru că, deşi prezintă diferențe de formă fată de ex- 
punerea făcută înaintea Parlamentului, reprodusă 
în acest volum, cuprinde în fond aceleaşi date, Citi- 
torii se pot dar referi la expunerea făcută înaintea 
Parlamentului).



7 Martie 1930 

Discurs rostit la şedinfa fes- 
fivă dela Fundaţia universitară 
Carol ] în onoarea D-lui Preşe- 
dinte al Republicei Cehoslovace 
Masarik, cu ocazia implinirii a 
80 ani. 

Inalți Regenţi, 

Doamnelor, 

Domnilor, 

Republica Cehoslovacă este în sărbătoare. Fa 
serbează astăzi a optzecea aniversare a înţelep- 
tului său Preşedinte, 

Poporul român, unit prin legături de adâncă 
prietenie şi de trainică alianță cu poporul Ceho- 
slovac, împărtăşește bucuria acestuia. 

EI se asociază din toată inima la prinosul de 
admiraţiune şi recunoştinţă, pe care națiunea ce- 

-hoslovacă îl aduce marelui său Preşedinte, Ma- 
saryk. 

Cehoslovacia poartă cu drept cuvânt recunoş- 
tinţă nemărginită Preşedintelui Masaryk, pentru 
că el a avut parte precumpănitoare în liberarea 
poporului cehoslovac. 

Din anul 1883, când a fost numit profesor la 
Universitatea din Praga, el a început o largă ac-
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ţiune asupra tineretului, spre a-i pregăti sufletul 
şi energia, pentru lupta de realizare a idealului 
naţional. 

Prin vastele sale cunoştinţe şi prin puternica 
sa personalitate, el a exercitat o influenţă consi- 
derabilă asupra generaţiunilor tinere. 

Cursurile, conferințele, publicaţiunile sale, îu- 
treaga sa acţiune universitară şi extra-universi- 
tară, au provocat o mişcare de renaştere a po- 
porului cehoslovac, mişcare cultivată şi extinsă 
prin numeroşii săi elevi. 

Sprijinit mai ales de aceştia, el a înfiinţat un 
partid politic şi a isbutit a fi ales în Parlamentul 
austriac, lărgind astfel continuu câmpul activi- 
tăţei sale. 

Dar acţiunea hotăritoare a desfăşurat-o în 
timpul marelui război. 

In August 1914, el trece în Olanda şi din acea- 
stă ţară neutră îşi poate dă mai bine seama de 
însemnătatea şi extensiunea ce avea să aibă răz- 
boiul. 

Cu o uimitoare perspicacitate, el întrevede că 
războiul va fi de lungă durată şi că el va răscoli 
toate problemele naţionale ce frământau Europa. 

Intors în Patrie, el a împărtăşit partizanilor 
săi prevederile lui şi le-a dat îndrumări pentru 
organizarea rezistenţei şi, eventual, revoluţiei 
cehe. Apoi, în Decembrie 1914, el a plecat defi- 
nitiv în străinătate, de unde, după o muncă su- 
pra-omenească de patru ani, fără exemplu în 
istoria lumii, a reintrat în Patrie ca şef al Statului 
Cehoslovac, reînviat după trei secole. 

Din 1914 până în 1918, Preşedintele Masaryk 
a colindat Europa, Asia şi America, pentru a
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convinge cercurile Cârmuitoare ale diferitelor țări aliate şi neutre, de legitimitatea aspiraţiuni- lor poporului cehoslovac şi spre a adună mijloa- cele şi a organiză forţele, menite a duce la libe- rarea Patriei. 
In această luptă . aprigă şi grandioasă, el a isbutit să dobândească ajutorul cercurilor con- ducătoare din ţările aliate şi a putut să coalizeze pe cehii stabiliți în aceste țări şi pe prizonierii cehi dela aliaţi, fiind admirabil secondat în acea- stă luptă şi organizare, de o pleiadă de patrioţi cehi, în frunte cu domnul Beneş, domnul Osuski, regretatul Stefanik şi alţii. 
In Octombrie 1917, Preşedintele Masaryk a fost în ţara noastră — în Moldova vitejeşte apă- rată de invazia duşmană — cu gândul de a orga- niză un corp de 50 mii legionari cehi, care să lupte pe frontul român. 
Primirea, însufleţită şi amicală ce i s'a făcut la laşi, a pus de atunci în evidenţă sentimentele ce unesc cele două popoare. 
O publicaţie cehă recentă adaogă că la Iaşi a fost pentru prima oară salutat Preşedintele Ma- saryk ca Şef de Stat şi Românii au fost primul popor care a considerat cu anticipație Statul Ce- hoslovac reînviat. 
Rezultatul admirabilei acţiuni desfăşurate sub conducerea Preşedintelui Masaryk a fost recu- noaşterea de către Aliați şi de către America a legitimităţei revendicărilor cehoslovace. In con- secinţă, consiliul naţional cehoslovac a fost COu- siderat drept un guvern al Statului ce urmă să renască şi acest Stat a fost admis printre aliaţi, recunoscându-i-se dreptul de a avea pe front uni-
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tăi de armată cehoslovacă şi de a participă la 
tratativele de pace. 

Statul Cehoslovac renăscuse astiel în afară de 
frontierele sale. La încetarea ostilităţilor, starea 
aceasta de drept s'a confirmat, fără greutăţi se- 
rioase, graţie patriotismului ' şi energiei conducă- 
torilor cehi rămaşi în patrie, prin eliberarea te- 
ritoriului, ale cărui limite definitive au fost fixate 
apoi prin Tratatul de pace, 

Astiel, Preşedintelui Masaryk se datoreşte, în 
prim loc, renaşterea Statului cehoslovac. 

EI va rămâne, în istorie, reîntemeietorul Pa- 
triei, care îi va păstră pe veci adâncă recunoş- 
tinţă. 

Alături de națiunea sa, datoresc vie recunoş- 
tinţă marelui Masaryk, toate popoarele Mici, în 
deosebi noi Românii. In adevăr, el a ridicat tot- 
deauna puternicul său glas nu numai pentru po- 
porul său, ci pentru toate popoarele subjugate, 
iar pe de altă parte, lupta lui vajnică a folosit 
justei cauze comune tuturor, şi în special cauzei 
române, 

Veneraţia, de care este înconjurat Preşedintele 
Masaryk, se explică nu numai prin marea recu- 
noştinţă ce am arătat că i se datorşte, ci Şi prin 
admiraţiunea ce suscită opera sa ştiinţifică, per- 
sonalitatea lui filosofică şi eroica sa suținere a 
adevărului, chiar în desacord cu propriul său po- 
por. 

Deşi, fiind născut din părinţi săraci şi umili, el 
a început prin a fi meseriaş, voinţa sa neînfrântă 
de a se instrui i-a îngăduit să termine studiile 
universitare înainte de 30 ani, luând doctoratul
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în filosofie la Viena şi dela 1880 încolo. a înce- 
put a dă la lumină o serie de lucrări. , 

Opera sa ştiinţifică este considerabilă ŞI se în- 
tinde în domeniile filozofiei, sociologiei, politicei 
şi istoriei. 

Problemele filozofice cu aplicaţiune socială au 
atras cu deosebire atenţia lui. 

Preocuparea sa cardinală este problema reor- 
ganizării morale a societăţii. 

EI a formulat în această materie un sistem Îl- 
lozofic personal, care este un desechilibru armo- 
nios al idealismului şi realismului, 

Aceste largi concepţiuni de filosofie socială 
lau condus în activitatea sa politică. Le-a apli- 
cat înainte de război şi le-a aplicat deasemenea 
şi după răboi, în conducerea republicei, impri- 
mând Statului Cehoslovac o politică cu bază şti- 
inţifică-politică, realistă-progresistă, — în acelaş 
timp energică şi moderată, — care a dat cele 
mai bune roade. 

In acţiunea sa de reorganizare morală a socie- 
tăţii, el a dat un nobil exemplu de slujitor nepri- 
hănit al adevărului. 

Lozinca sa a fost totdeauna: „Nu, cunosc alt 
Stăpân, decât adevărul“. 

Apostol al adevărului, el nu a pregetat a-l sus- 
ține, chiar în contra sentimentului general al na- 
țiunei sale. 

Cu mai bine de patruzeci de ani în urmă, el a 
dărâmat o legendă naționalistă, care ajunsese un 
obiect de cult naţional, dar eră întemeiată pe 
documente false. 

A avut atunci mult de suferit pentru cauza a- 
devărului.
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A suportat totul cu seninătate, declarând că 
onoarea poporului cere ca, înainte de toate, să 
se recunoască şi să se apere adevărul. 

lată, în scurte cuvinte, omul de ştiinţă; iată în- 
țeleptul, iată neîntrecutul luptător naţional, reîn- 
viitor al patriei sale, pe care poporul cehoslovac, 
sincer prieten al poporului român, îl serbează as- 
tăzi. 

Guvernul român şi Ţara noastră întreagă, a- 
sociindu-se cu adâncă însuileţire la sărbătorirea 
aceasta, roagă Providența să păstreze încă în- 
delungaţi ani, Ţărei aliate şi amice, pe marele ei 
Preşedinte, şi urează prosperitate din ce în ce mai 
înfloritoare Republicei Cehoslovace.



23 Mai 1930. 

Allocution ă Finauguration du 
bureau de P'association des cor- 
respondanis de la presse €tran- 
gere â Bucarest. 

Mesdarmes, 

Messieurs, 

C'est avec un veritable plaisir que je suis venu 
assister ă Pinauguration de ce local, 

En crâant un siege officiel de association des 
correspondants de la presse &trangere, vous vous 
acheminez vers une organisation complete de 
cette branche de la presse, | 

Ce que vous venez de faire constitue une €tape, 
importante pour le progres de cette institution. 

A ce progres nous nous intâressons vivement 
tous, parce que votre institution est extremement 
utile pour les relations de notre pays avec les 
pays ctrangeres. 

Votre râle, a ce point de vue, est tres impor- 
tant. 

II est €vident que I'&tranger peut puiser a di- 
Verses sources ses informations sur notre pays. 

Mais il n'est pas moins vrai que les correspon- 
dants de la presse Etrangăre constituent la source
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principale de renseignements pour l'opinion pu- 
blique des pays &trangers. 

En r6pandant dans un nombre considerable 
de journaux, vos informations sur la Roumanie, 
vous formez, ă l'âtranger, P'atmosphere autour des 
Choses roumaines. 

C'est par votre intermediaire Qw'on nous con- 
nait et qu'on nous juge. 

Pour bien remplir votre rOle, il vous faut non 
seulement du talent, de la rectitude de jugement, 
de Pimpartialite, mais aussi une scrieuse adap- 
tation au milieu oă vous vivez, 

Vous devez penâtrer dans Pâme du peuple, sur 
lequel vous informez vos journaux, pour bien 
comprendre et apprecier son activite. 

Je saisis Poccassion prâsente pour constater 
que les correspondants de la presse âtrangere de 
Bucarest accomplissent avec devouement, loyaute 
et scrupulosit€ leur tâche. C'est lă une raison de 
plus de nous r€jouir du progres de leur associa- 
tion. 

Je vous f6licite de ce que vous venez de r&aliser 
et je fais tous mes voux pour la prosperit€ con- 
tinuelle de votre association. 

25
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TRADUCERE 

23 Mai 1930 
Alocufiune la inagurarea bi- 

roului asociaţiei corespondenţi- 
lor presei străine la București, 

Doamnelor, 

Domnilor, 

Am venit cu o adevărată plăcere să asist la inau- gurarea acestui local. 
Creind un sediu oficial al Asociaţiei coresponden- ților presei străine, vă îndreptaţi spre o organizare complectă a acestei ramuri a presei. 
Ceeace aţi înfăptuit, constitue o etapă importantă pentru progresul acestei instituţii. | De progresul acesta ne interesăm toţi, foarte mult, fiindcă instituţia D-voastre este cât se poate de fo- lositoare pentru relaţiunile ţărei noastre cu tările străine. 
Rolul D-voastre, din acest punct de vedere, este foarte însemnat, 
Este evident că Străinătatea poate adună din. di- ierite izvoare, informaţiunile sale asupra țărei noa- stre. 
Nu este însă mai puţin adevărat că, corespondenţii presei străine constitue izvorul principal al informa- țiilor, pentru opinia publică a țărilor străine, Răspândind întrun număr considerabil de ziare informaţiile D-voastre asupra lomâniei, D-voastră formaţi, în străinătate, atmosfera în jurul lucrurilor româneşti. 
Prin mijlocirea D-voastră, noi suntem cunoscuţi şi judecaţi. 
Pentru a vă îndeplini bine rolul, aveţi nevoie nu numai de talent, de limpezime de judecată, de im- parțialitate, dar şi de o serioasă adaptare la mediul în care trăiţi.
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Trebue să pătrundeţi în sufletul poporului, despre 
care vă informaţi ziarele, pentru a-l înțelege bine şi 
a-i apreciă activitatea, 

Profit de această ocaziune, pentru a constată că, 
corespondenţii presei străine din Bucureşti îndepli- 
nesc misiunea lor cu devotament, lealitate şi scru- 
pulozitate. Acesta este un motiv mai mult ca să ne 
bucurăm de progresul asociaţiunei lor. 

Vă felicit de ceeace aţi realizat acuma şi îac toate 
urările mele pentru prosperitatea continuă a Asocia- 
țiunei D-voastră.



26 Mai 1930 

Discours d'ouverture de la 
conference de la „Presse Polono- 
Roumaine“ (au palais du Syn- 
dicat des journalistes de Buca- 
rest). 

Excellence, 

Mesdames, 

Messieurs, 

Au nom du Gouvernement TOumain, je souhaite la bienvenue parmi nous aux €minents represen- tants de la presse polonaise. 
Les r€unions pâriodiques de la presse polono- roumaine contribuent puissamment â renforcer lamiti€ sincere et profonde qui unit nos deux nations, 
Ainsi, la presse de chacun des deux pays ac- complit un devoir de premier ordre envers son peuple. 
En effet, Pamiti€ polono-roumaine et Palliance qui Pa consacre constituent une condition fon- damentale de la prosperite€ des deux peuples et de la tranquillit& du monde. 
Travailler done pour intensifier ces liens d'a- miti€ et d'alliance, c'est travailler pour consolider la paix et assurer un avenir heureux ă nos deux nations.
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Nos projets d'avenir ne comportent pas de con- 
quGtes. 

L'avenir de bonheur qui nous hante, c'est la 
prosperit€ continue de nos pays dans le cadre 
de nos fronticres actuelles et la collaboration har- 
monieuse avec les autres peuples, pour le progres 
de la civilisation. 

Dans notre intention, nous n'excluons de cette 
collaboration aucun peuple. 

Quelles que soient les divergences de concep- 
tion politique ou sociale qui nous s6parent de cer- 
tains d'entre eux, cela n'implique aucune adver- 
sit€. 

Chacun peut appliquer ses ides dans les ]i- 
mites de ses frontieres, sans se mâler aux aifaires 
interieures des autres. Mais il est &vident que 
toute collaboration internationale implique la n6- 
cessit€ de tomber d'accord sur quelques idces 
communes. 

Nous sommes dâcidâs ă employer toute notre 
Energie pour corisolider la paix et amener un 
rapprochement sincâre des peuples. 

Une grande offensive pour la paix vient de 
commencer en Europe. 

Le terrain est dâblay& des difficultes qui pa- 
raissaient inextricables et qui poussaient conti- 
nuellement les Peuples Pun contre Pautre. 

Le moment est propice pour cette grande of- 
fensive pacifique. 

Nous avons le devoir imperieux de prâter tout 
notre concours â cette vaste entreprise. 

Les intârâts de nos nations et Pinterât suprâme 
de P'humanit€ nous le commandenț.
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II serait, certes, temeraire d'espârer une immâ- 
diate r6alisation de la federation proposce. 

Mais, guidâs par ce but final, nous devons, par 
des ralisations partielles, preparer P'accomplis- 
sement integral du projet grandiose de Monsieur 
Aristide Briand. 

Je vous recommande avec insistance d'âtudier 
les possibilites d'une telle realisation partielle, 
par rapport ă nos deux pays. 

L'h6sitation d'autres pays ne doit pas nous de- 
courager. 

Les interets suprâmes de la civilisation devront 
vaincre. 

Pour aboutir au resultat desire, approtondis- 
sons toujours notre alliance, multiplions conti- 
nuellement les liens qui nous unissent, intensifions 
toujours davantage nos relations politiques, €co- 
nomiques, intellectuelles. 

Vous travaillez dejă dans cette direction de- 
puis quelques annces. | 

Continuez ă y travailler avec ardeur. Les deux 
nations en profiterons grandement et beniront 
votre activit gencreuse et î&conde. 

Je forme les voeux les plus chalereux pour le 
succes complet de cette ceuvre. 

Je declare la scance ouverte,
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TRADUCERE 

26 Mai 1930 

Discurs la deschiderea confe- 
rinfei „Presei Polono-Române“ 
în palatul Sindicalului ziarişti- 
lor din Bucureşti. 

Excelență, 

Doamnelor, 

Domnilor, 

In numele guvernului Român, urez bun venit prin- 
tre noi, eminenţilor reprezentanţi ai presei poloneze. 

Reuniunile periodice ale presei polono-române, 
contribue puternic să întărească amiciţia sinceră şi 
profundă care uneşte naţiunile noastre. 

Presa fiecăreia din cele două țări îşi îndeplineşte 
astfel o datorie de prim ordin către poporul său. 

Amiciţia polono-română şi alianţa care a consa- 
crat-o, constitue în adevăr o condițiune fundamen- 
tală a propăşirei celor două popoare şi a liniştei 
lumii. 

A lucră deci pentru a intensifică aceste legături 
de amiciţie şi de alianţă, înseamnă a lucră pentru a 
consolidă pacea şi a asigură naţiunilor noastre un 
viitor fericit. 

Proectele noastre de viitor nu comportă cuceriri. 
Viitorul de fericire care ne preocupă, este propă- 

şirea continuă a ţărilor noastre, în cadrul frontiere- 
lor actuale şi colaborarea armonioasă cu celelalte 
popoare, pentru progresul civilizaţiei. 

Nu avem intenţia de-a exclude niciun popor dela 
această colaborare. 

Oricare ar îi divergențele de concepție politică 
sau socială care ne separă de unele dintre ele, acea- 
sta nu implică nici o adversitate. 

Fiecare popor poate să-şi aplice ideile în limitele 
îrontierelor sale, fără a se amestecă în afacerile in- 
terne ale celorlalte popoare, Dar, este evident că
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orice colaborare itnernaţională implică necesitatea de a cădea de acord asupra câtorva idei comune. Suntem hotărâți a întrebuință toată energia noa- stră pentru a consolidă pacea şi a aduce o apropiere între popoare. 
O mare ofensivă pentru pace a început de curând în Europa, 
Terenul este netezit de greutăţi care păreau inex- tricabile şi care împingeau continuu Popoarele unul contra altuia, 
Momentul este iavorabil pentru această mare o- fensivă pacifistă. 
Avem datoria imperioasă de a dă tot concursul nostru acestei vaste întrepinderi. 
Interesele naţiunilor noastre, precum şi interesul Suprem al omenirei, ne comandă acest lucru, Ar fi, în adevăr, riscat de a speră într'o imediată înfăptuire a federaţiei propuse, 
Dar, conduşi de acest scop final, trebue să pre- gătim prin realizări parţiale, îndeplinirea integrală a proectului măreț al domnului Aristide Briand. Vă recomand cu insistență să studiaţi posibilită- țile unei astfel de realizări parţiale, cu privire la ţă- rile noastre. 
Indoelile altor țări nu trebue să ne descurajeze. Interesele superioare ale civilizației vor trebui să învingă, 
Pentru a ajunge la rezultatul dorit, să întărim din ce în ce mai mult alianța noastră, să înmulțim me- reu legăturile care ne unesc, să facem câț mai in- tense relaţiunile noastre politice, economice şi inte- lectuale. 
"D-voastră lucraţi deja de câţiva ani în această direcţie. 
“Continuaţi de a lucră cu ardoare. Cele două na- țiuni vor profită mult şi vor binecuvântă activitatea D-voastră generoasă şi rodnică. : 
Fac urările mele cele mai călduroase pentru suc- cesul complect al acestei opere. 

* Declar şedinţa deschisă.



21 Mai 1930 

Discours prononce ă la scance 

solennelle du Parlament roumain 

en l'honneur de Monsieur Lou- 

cheur (dans la salle des sâances 

de la Chambre des deputes). 

Monsieur le President, 

Le Gouvernement s'associe de grand coeur â 
la manifestation: de sympathie et de gratitude du 
Parlement roumain pour Son Excellence Mon- 
sieur Loucheur, 

Lorsque j'ai eu /'honneur de faire devant le 
Parlement P'expos€ des râsultats de la Conference 
de la Haye, j'ai souligne€ la part extrâmement im- 
portante que Monsieur Loucheur a eu dans la so- 
lution du grave problâme des reparations orien- 
tales. i 

Son nom restera 6ternellement attach€ ă la so- 
lution de ce probltme d'une importance interna- 
tionale exceptionnelle. i 

Sa brillante carrire politique s'est ainsi en- 
richie W'un nouveau grand succăs. 

En sa qualite de President de la Commission 
des r€parations orientales, Mr. Loucheur ă con- 
duit ă la Haye les negociations entre les pays cr6- 
anciers, dont faisait partie la Roumanie . et les
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pays debiteurs: I'Autriche, la Hongrie, la Bul- garie. 
Ce n'est pas un secret pour persorine que ces n€gociations ont €te extremement difficiles. Ceux qui y ont particip6 savent combien de fois ces pourparlers allaient &tre TOompus, sans l'interven- tion €nergique et d'une prodigieuse force de per- suasion de Mr. Loucheur, 
Apres des discussions Orageuses de nature ă Îaire perdre tout espoir d'entente, le President trouvait, dans les ressources infinies de sa grande intelligence, la formule ingenieuse permettant de continuer les pourparlers sous une autre forme. Ecartant avec une maitrise €tonnante les difți- cultes qui paraissaient insurmontables, le Presi- dent Loucheur parvenait ă imaginer un systeme Ssusceptible de concilier les interâts divergents en presence. 

| 
C'est ainsi que, par un labeur ardu, apres des s€ances qui quelquefois ont continue jour et nuit, sans interruption, on est arrive€ â un accord, qui a donne satisfaction â tous les pays intâresses. Il faut avoir vecu toutes ces p&ripeties, si sou- vent decourageantes et qui, pourtant, ont fini par un resultat, dont se i€licitent tous les interesses, pour se rendre bien compte de la profonde admi- ration, que merite le grand homme d'Etat, qui a presid€ ces debais. 
Parmi les accords conclus ă la Haye sur les rEparations orientales, ceux conclus avec la Hon- grie 6taient, certs, les plus compliques. 
Apres des stances extrâmement iatiguantes, nous m'avons pas eu le temps de mettre â point la redaction de ces accords.
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Nous les avons seulement parafes, laissant â 
un comite la charge de revoir la redaction. 

Ce comite s'est râuni ă Paris, le 5 Fevrier, mais 
ma pu finir ses travaux, que le 28 Avril. 

En eifet, des difficultes ont surgi bientât. Le 
probleme entier risquait d'âtre remis en discus- 
sion. 

Mr. Loucheur, ayant quitt€ le Ministere, avait 
renonce€ ă la Presidence du Comite. 

On s'est decide ă le prier de revenir du Maroc, 
pour presider le Comite de râdaction. 

II a dii donc se remettre ă la besogne et le r€- 
Sultat a €t€ admirable. 

En prevision des controverses €ventuelles, on 
avait decide â la Haye que les difficultes seraient 
soumises ă un arbitrage. Mais Part incomparable 
de convaincre et de concilier du President Lou- 
cheur a rendu inutile Parbitrage. Toutes les diffi- 
cultes ont €t€ tranchâes de commun accord, ă la 
satisfaction de tous. 

Voici, rapidement esquissâe, la contribution ex- 
ceptionnelle de Mr. Loucheur ă la conclusion des 
accords sur les r&parations orientales et ă la con- 
solidation de la paix. 

Il a rendu d'Enormes services â la Roumanie 
et ă tous les pays directement interesses dans les 
reparations orientales. Il a servi sa noble patrie, 
mais, avant tout, il a servi la grande cause de la 
paix. 
Comme je Pai dit ă une autre occasion, la Con- 

ierence de la Haye, ayant mis fin ă P'âpre lutte 
qui S'est livrâe autour des obligations financitres 
€tablies par les traitâs de 1919, a €cart€ les nom- 
breuses causes de mâfiances, de frictions et de



— 396 — 

conflits qui persistaient entre les peuples et a consolid€ la paix., 
Mr. Loucheur est un des artisans de cette con- solidation et, â ce titre, il a droit ă la gratitude de tous les pays laborieux, dont le progres d€- pend de la tranquillite du monde. 
Pour garantir cette tranquillit€, une grande of- fensive pacitique vient de commencer. 
La France, par son illustre homme WEtat, Mr. Aristide Briand, a pos€ devant les nations euro- pâennes le problăme de la îederalisation des pays de /'Europe, 

; Les interâts Ssupremes de la civilisation com- mandent la r€alisation de ce vaste projet. Travailler Gnergiquement pour la r6alisation de cette ceuvre grandiose, voici la nouvelle et no- ble mission que s'est assignte Mr. Loucheur, Dans cette nouvelle tâche de sa vie politique, dejă si bien remplie, nous lui souhaitons le plus complet succes. 

Votre visite, Mr. Loucheur, nous remplit de joie. Cette joie est accrue par la possibilit€ qui nous est oiferte de vous exprimer, au milieu de ce peuple fr€re et ami du peuple francais, auquel il se sent indissolublement uni, la gratitude pro- fonde de la Roumanie, pour les services &minents que vous lui avez rendus,
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TRADUCERE 

21 Mai 1930 

Cuvântare rostită în şedinţa 
solemnă a Parlamentului român 
în onoarea Domnului Loucheur 
(în sala de ședință a Camerei 
Deputaţilor). 

Domnule Preşedinte, 

Guvernul se asociază din toată inima la manifes- taţia de simpatie şi de gratitudine a Parlamentului român pentru Excelenţa Sa domnul Loucheur. 
Când am avut onoarea a face în faţa Parlamentu- 

lui expunerea rezultatului Conferinţei dela Haga, 
am subliniat partea extrem de importantă ce a avut-o 
domnul Loucheur în rezolvirea gravei probleme a 
reparațiilor orientale. 
Numele lui va rămâne deapururea legat de soluţia acestei probleme de o importanţă internatională ex- cepţională. | 
Strălucita sa carieră politică s'a îmbogățit cu un 

nou mare succes, 
In calitatea sa de Preşedinte al Comisiei repara- 

țiilor orientale, domnul Loucheur a condus la Haga 
negocierile între ţările creditoare, din care făcea 
parte România şi țările debitoare: Austria, Ungaria, 
Bulgaria. 
Nu este un secret pentru nimeni, că. negocierile au 
fost extrem de grele. Cei ce au participat la ele, ştiu 
de câte ori aceste tratative erau să fie rupte, fără 
intervenţia energică şi de o prodigioasă putere de 
convingere a d-lui Loucheur. 
După discuţii furtunoase, ce puteau distruge orice 

speranţă de înţelegere, Preşedintele găsea, în resur- 
sele infinite ale marei sale inteligente, formula în- 
genioasă, îngăduind continuarea tratativelor sub o 
altă formă.
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Inlăturând cu o măestrie uimitoare greutățile ce păreau de neînvins, Preşedintele Loucheur izbutea să inventeze un sistem care să poată conciliă inte- resele divergente în prezenţă. 
Astiel, printr'o muncă încordată, după şedinţe ce au durat uneori zi şi noapte, fără întrerupere, s'a a- juns la un acord, ce a satisfăcut toate țările inte- resate, 
Trebue să fi trăit toate aceste peripeții, atât de des descurajatoare, şi care, totuşi, s'au terminat prin- tr'un rezultat, de care se felicită toţi interesaţii, pen- tru a putea înţelege bine adânca admiraţie ce o me- rită marele om de Stat ce a prezidat aceste desba- teri, 

Printre acordurile încheiate la Haga, asupra re- parațiilor orientale, cele încheiate cu Ungaria erau, desigur, cele mai complicate, 
După şedinţe extrem de obositoare, nu am avut timpul de a pune la punct redactarea acordurilor. Le-am. parafat numai, lăsând unui comitet sar- cina de a revedeă redactarea, 
Acest comitet s'a întrunit la Paris, la 5 Februarie, însă nu a putut termină lucrările, decât la 28 Aprilie. Intr'adevăr, s'au iviţ curând dificultăți. Intreaga problemă riscă să fie pusă iarăşi în discuţie, Domnu] Loucheur, părăsind Ministerul, renuntase la Preşedinţia Comitetului. 
S'a decis să fie rugat a se întoarce din Maroc, pentru a prezidă Comitetul de redactare. A trebuit deci să se pună iarăşi la lucru şi rezul- tatul a fost minunat, 
In caz de controverse eventuale, fusese decis la Haga că, greutăţile vor fi Supuse unui arbitraj. Insă arta incomparabilă de a convinge şi de a conciliă a Preşedintelui Loucheur, a făcut arbitrajul de prisos. Toate greutățile au fost înlăturate de comun a- cord, spre satisfacția tuturora, 
lată, în grabă schițată, contribuția excepțională a D-lui Loucheur la încheierea acordurilor asupra re- paraţiilor orientale şi la consolidarea păcei,
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El a adus enorme servicii României şi tuturor ţă- rilor direct interesate în reparaţiile orientale. A ser- vit nobila sa patrie dar, înainte de toate, a servit marea cauză a păcei. 
Cum am spus-o cu altă ocazie, conferința dela Haga, punând capăt luptei grele ce s'a dat împre- jurul obligaţiilor financiare stabilite prin tratatele din 1919, a înlăturat numeroasele cauze de neîncre- dere, de îricţiune şi de conflicte care perzistau în- tre popoare şi a consolidat pacea, 
Domnul Loucheur este unul din făuritorii acestei consolidări şi, cu acest titlu, are dreptul la gratitu- dinea tuturor ţărilor laborioase, a cărei propăşire depinde de liniştea lumei. 
Pentru a garantă această linişte, o mare ofensivă paciiică a început de curând. 
Franţa, prin marele ei bărbat de Stat, domnul Aris- 

tide Briand, a pus în fața naţiunilor Europene pro- blema îederalizării Statelor Europei. 
Interesele supreme ale civilizaţiei comandă reali- 

zarea acestui vast proecţ, 
A lucră în mod energic pentru realizarea acestei opere măreţe, iată noua şi nobila misiune pe care şi-a propus-o domnul Loucheur, 
In această nouă sarcină a vieței sale politice, deja atât de bine împlinită, îi urăm cel mai desăvârşit succes. 
Vizita Domniei Voastre, Domnule Loucheur, ne umple de bucurie. Această bucurie este mărită prin putinţa ce ne este dată dea vă exprimă, în miilocul 

acestui popor îrate şi amic al poporului francez, de 
care se simte indisolubil legat, adânca recunoştinţă . a României, pentru serviciile eminente ce i le-aţi 
adus.



28 Mai 1930 

Toast au dejeuner offeri 
Monsieur Loucheur par le Pre- 
sident du Conseil des Ministres 
(au Cercle Militaire). 

Monsieur le President, 

Messieurs, 

Interpretes de la nation, le Parlement roumain 
et le Gouvernement ont accompli un agr&able de- 
voir, en exprimant ă Son Excellence Monsieur 
Loucheur la vive gratitude de la Roumanie pour 
les services €minents qu'il lui a rendus. 

Les marques d'amiti€ qw'il a prodigutes ă la 
Roumanie continuent une tradition de son noble 
pays, tradition â laquelle, du câte roumain, on a 
repondu par des sentiments de fidele affection 
pour la France. 

La profonde amiti6 qui unit nos deux peuples 
„date donc non pas d'aujourd'hui ni d'hier, mais 
de toujours. 

Sa source est, pour ainsi dire, dans la nature 
des choses. 

La voix 6ternelle du sang parle en nous et nous 
rapproche fraternellement. 

Mais /Pattachement dâ ă la communaute de 
race a 6t€ favorise et renforce par les €venements. -
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Je ne les citerai pas tous. Jen rappelerai deux. D'abord le commerce intellectuel. Depuis des siecles nos jeunes gens sont all€s puiser en France les 6l&ments florissants d'une civilisation, qui est aussi la ntre, pour vivifier et intensifier /'heri- tage spirituel Igu€ par nos ancâtres. C'est ainsi 
qwune affinit€ intellectuelle extraordinaire s'est ctablie entre les Roumains et les Francais. 

Le second 6venement que je veux citer est la 
fraternite des champs de bataille. 

Nous avons combattu ensemble pour la mâme grande et juste cause. 
Bien plus: nous avons verse notre sang, câte-ă cote, sur le mâme îront, dans notre châre Mol- davie, pour la sainte cause commune, 
Voici bien des raisons qui expliquent les senti- 

ments d'indissoluble amiti€ et de proionde affec- tion qui unissent nos deux peuples. 
C'est pour cela que, saluant avec joie le grand Frangais qui est parmi nous, notre pensce s'en- vole vers la douce France, vaillante dans la 

guerre, genâreuse dans la paix. 
Je l&ve mon verre pour la gloire de la France et pour la sant€ de Son Excellence Monsieur Lou- 

ciieur. 

26
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TRADUCERE 

28 Mai 1930 

Toast la dejunul oferit Dom.- 
nului Loucheur de către Preşe: 
dintele Consiliului de Miniştri 
(la Cercul Militar). 

Domnule Preşedinte, 

Domnilor, 

Interpreţi ai naţiunei, Parlamentul român şi Gu- 
vernul şi-au îndeplinit o plăcută datorie, exprimând 
Excelenței Sale domnului Loucheur, via recunoştinţă 
a României pentru serviciile eminente pe care i le-a 
făcut. 

Dovezile de prietenie pe care D-sa le-a adus cu prisasință României, continuă 0 tradiţie a nobilei 
şale ţări, tradiţiune la care, din partea României, s'a 
răspuns prin sentimente de credincioasă iubire pen- 
tru Franța. 
Adânca amiciţie care uneşte popoarele noastre, 

datează deci nu de azi, nici de eri, ci de totdeauna. 
Izvorul ei este, ca să zic aşa, în natura lucrurilor. 
Vocea eternă a sângelui vorbeşte în noi şi ne a- 

propie îrățeşte. 
Dar legătura rezultată din comunitatea de rasă a 

fost favorizată şi întărită de evenimente. 
Nu voi cită toate aceste evenimente. Voi aminti 

numai două din ele. 
Intâi relaţiile intelectuale. De veacuri, tinerii noş- 

tri au mers să dobândească în Franţa elementele în- 
îloritoare ale unei civilizaţii, care este şi a noastră, 
pentru a însuileţi şi a intensifică moştenirea spiri- 
tuală lăsată dela strămoşii noştri. Astfel s'a stabilit 
între Români şi Francezi o afinitate intelectuală ex- 
traordinară. 

Al doilea eveniment pe care voesc să-l] citez, este 
înfrăţirea depe câmpul de luptă,
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Am luptat împreună pentru aceeaş mare şi dreaptă 
cauză. 

Mai mult: am vărsat, alături unii de alţii, sângele 
nostru, pe acelaş front, în scumpa noastră Moldovă, 
pentru sfânta cauză comună. 

lată o mulţime de motive care explică sentimen- 
“tele de indisolubilă amiciţie şi de profundă afecțiune 
care unesc popoarele noastre. 
„ Pentru aceasta, salutând cu bucurie pe marele 
Francez care se găseşte printre n0i, gândul nostru 
sboară spre dulcea Franţă, vitează în timp de răz- 
boi, generoasă. în. timp de pace. 

Ridic paharul meu. pentru gloria Franţei şi pentru 
sănătatea Excelenței sale domnului Loucheur.



30 Mai 1930 

Discours prononce ă la sâance 
solennelle du Parlement roumain 
en l'honneur de Monsieur leComle 
de Saint-Aulaire (dans la salle 
des scances de la Chambre des 
dâpufes). 

Monsieur ! Ambassadeur, 

Messieurs, 

Le Gouvernement est heureux de S'associer aux 
hommages de gratitude du Parlement envers Son 
Excellence Monsieur le Comte de Saint-Aulaire. 

Representant chez nous la France dans les 
moments les plus sombres de existence du peu- 
ple roumain, il s'est prodigu€ â nous reconforter 
et â nous aider. | 

II a 6t€ Pami affectueux et fidele dans nos mal- 
heurs, quand notre cher pays semblait glisser 
vers l'abime. 

C'Etait, en effet, une situation angoissante, u- 
nique dans Phistoire du monde. Fa face, un en- 
nemi redoutable, contre lequel larmee roumaine 
livrait des combats sanglants. Sur le front mâme, 
nos troupes noy6es dans une armâe allice trois 
fois plus nombreuse, qui îraternisait avec Pen- 
nemi et contre laquelle il fallait donc lutter et se 
defendre. Derriere le îront, sur ce coin bâni de
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la terre Moldave rest en notre pouvoir, pillages 
et desordres des troupes russes Dolchâvisces, 6- 
pouvantables €pidemies et famine. ..: RE 

D'autre part, isolement complet de nos autres 
alli€s, impossibilite de se ravitailler et de s'ap- 
provisionner, nul espoir de secours, 

Dans cette situation d'un tragique sans exem- ple, Monsieur de Saint Aulaire, gardant toute sa foi dans le triomphe final et la propâgeant autour 
de lui, a aid€ puissament cette belle resistance 
qui a permis ă la Roumanie de ressusciter. 

A cette €poque, en meme temps tragique et 
glorieuse de Phistoire du peuple roumain, reste- 
ront lumineusement attaches les noms de ces fils 
d'6lite de la noble France qui ont combattu h6-. 
roiquement sur notre _territoire pour la cause 
commune du droit: le Gencral Berthelot et ses 
braves collaborateurs militaires, le Comte de 
Saint Aulaire et ses vaillants collaborateurs: Ro- 
bert de Flers et le Commandeur Hubert de Belloy, 
qui, eux, malheureusement manquent aujourd'hui 
ă Pappel. o 

C'est alors que Pamiti€ traditionnelle qui unit | la Roumanie et la France a Et6 scellte ă jamais 
par le sang vers ensemble sur les champs de 
bataille et par Petfort moral commun de la r€- 
sistance. - 

Cette amiti€ s'est continuellement affirmee, de- 
puis, sur le terrain de la Paix. Ici aussi la France 
et la Roumanie combattent, câte ă câte, pour la 
meme grande et gânreuse ide: consolider la 
Paix actuelle et assurer â jamais la tranquillite 
du monde.
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La vaste action m&thodique contre la guerre, 
poursuivie par le grand homme d'Etat de la RE 
publique Francaise, Mr. Aristide Briand, a com- 
mence â porter ses fruits. 

La Convention de Locarno, le pacte perpâtuel 
contre la guerre, les accords de la Haye, le projet 
de la fedâralisation de !'Europe sont autant d'€- 
tapes glorieuses vers Paccomplissement de Pideal 
suprâme de bonheur du Genre Humain. 

Suivons fermement cette voie lumineuse et ta- 
chons d'y amener tous ceux qui h6sitent encore, 
pour assurer, par une harmonieuse collaboration 
universelle, le progres continuel de la civilisation 
et le bonheur de P'Humanite. 

Guide par cet ideal, et decidee â &pargner au 
monde les souftrances terribles par lesquelles elle 
a pass€, la Roumanie ne saurait jamais oublier 
ceux qui Pont aid€ âă suporter ces souffrances et 
ă gusrir les blessures qw'elles avaient laissâes. 

Parini ceux-lă, le nom du Comte de Saint Au- 
laire figure dans les premiers rangs. La Rouma- 
nie lui gardera €ternellement une profonde gra- 
titude.



+ 
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TRADUCERE 

30 Mai 19830 

Cuvântarea rostită în şedinţa 
solemnă a Parlamentului român, 
în onoarea Domnului Conte de 
Saint- Aulaire (în sala de ședințe 
a camerei Deputaţilor). 

Domnule Ambasador, 

Domnilor, 

Guvernul este fericit de a se asociă la omagiile de 
recunoştinţă aduse de Parlament, Excelenței Sale 
domnului Conte de Saint-Aulaire. 

Reprezentând Franţa la noi, în clipele cele mai 
întunecate ale existenţei poporului român, Domnia 
sa ne-a îmbărbătat şi ne-a ajutat. 

A fost amicul afectuos şi credincios în nenoroci- 
rile noastre, când se păreă că Scumpa noastră țară 
alunecă spre prăpastie. 

In adevăr, situaţia eră îngrozitoare, unică în is- 
toria lumei. In faţă, un inamic însemnat, împotriva 
căruia armata română dădea lupte sângeroase. Chiar 
pe îront, trupele noastre înnecate într'o armată a- 
liată de trei ori mai numeroasă, care îraterniză cu 
inamicul şi contra căruia trebuia să luptăm şi să ne 
apărăm. În spatele irontului, pe acest colţ binecu- 
vântat de pământ Moldav rămas în stăpânirea noa- 
stră, jafuri şi dezordine ale trupelor ruse bolşevi- 
zate, epidemii înspăimântătoare şi foamete, 

Pe de altă parte, izolare complectă de ceilalți a- 
liaţi, imposibilitate de a se aprovizionă, nici o spe- 
ranţă de ajutor, 

In această situaţie de un tragic fără seamăn, dom- 
nul de Saint-Aulaire păstrând întreagă credința în 
triumiul final şi răspândind-o în jurul său, a spriji- 
nit puternic această frumoasă rezistenţă, Care a în- 
găduit României să reînvie. 

De această epocă, în acelaş timp tragică şi glori-
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oasă din istoria poporului român, vor rămâne luminos legate numele acestor fii de elită ai nobilei Franţe, cari S'au luptat cu eroism pe teritoriul nostru, pentru cauza comună a dreptului: Generalul Berthelot şi vitejii săi colaboratori militari, Contele de Saint-Au- laire şi inimoşii săi colaboratori: Robert de Flers şi Comandorul Hubert de Belloy, care din neiericire lipsesc astăzi la apel, ” Atunci a fost pecetluită pentru totdeauna amiciţia radiţională care uneşte România şi Franţa, prin sân- gele vărsat împreună pe câmpurile de luptă, precum şi prin efortul moral comun al rezistenţei. „De atunci, această amiciţie s'a afirmat continuu, pe terenul Păcei. Şi aci, Franţa şi România luptă a- lături una de alta, pentru aceeaş mare şi generoasă ideie: să consolideze Pacea actuală şi să asigure pentru totdeauna liniştea lumei, 
Acţiunea vastă, metodică contra . războiului, ur- mată de marele om de Stat al Republicei Franceze, domnul Briand, începe să dea roadele sale, Convenţia dela Locarno, pactul perpetuu contra războiului, acordurile dela Haga, proectul de fede- ralizarea Europei, sunt atâtea etape glorioase spre îndeplinirea idealului Suprem al fericiei Genului O- menesc, 

„Să urmăm neclintit această cale luminoasă şi să încercăm să aducem pe ea pe toți cei cari ezită încă, pentru a asigură, printr'o colaborare armonioasă, universală, progresul neîncetat al civilizaţiei şi al fericirei Omenirei. | 
Condusă de acest ideal şi decisă de a cruță lumei groaznicele suferințe prin care a trecut, România nu va putea uită niciodată pe cei cari au ajutat-o să su- porte aceste suferinţe şi să-şi vindece rănile rămase depe urma lor, 
Printre aceştia, numele Contelui de Saint-Aulaire figurează în primele rânduri. România îi va purtă veşnic o adâncă recunoştinţă.
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LA POLITIQUE DE LA PAIX 
Conference donne par Monsieur G. G. Mironesco, Ministre des Affaires 

Etrangâres, au palais du Syndicat des Journalistes 
de Bucarest, le 8 Novembre 1929. 

  

Mesdames, Messieurs, 

Le Syndicat des Journalistes a pris une initia- 
tive heureuse, en organisant ici un cycle de con- 
ierences sur la politique &trangere. II faut Pen 
î6liciter. 

Sollicit€ par Monsieur le President du Syndicat 
d'inaugurer cette scrie de conf€rences, j'ai accepte 
avec plaisir pour deux raisons, 

D'abord, ă cause de la grande consideration et 
de la vive sympathie que jai pour la presse. 

Je crois fermement ă la haute destinte de la 
presse dans le monde. 

Elle est dâjă et deviendra toujours davantage 
le plus efficace agent de civilisation des masses. 

Elle est appel&e, d'autre part, ă jouer un râle 
considerable dans les pays democratiques, en 
determinant les courants d'idees qui forment l'opi- 
nion publique et en imprimant ainsi au pays des 
directives politiques, 

La seconde raison qui na dâcide de venir inau- 
gurer ces coniârences est la necessit€, pour Paţ- 
fermissement de la paix, d'interesser serieusement
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l'opinion publique aux probl&mes de politique 
&trangăre. 

Un changement profond s'est produit, ă ce su- jet, apr&s la guerre. 
Auparavant, la politique €trangere tait, dans la plupart des pâys, un domaine râserve â quel- 

ques €lus. 
„Les peuples, conscients de leurs droits et de leur mission historique, affirmaient de temps en temps leurs tendances dans la politique extârieure. Mais cela ne pesait pas beaucoup dans les decisions des gouvernements. 

Le systâme des allianceș secrâtes et /action diplomatique exercce ă Pinsu du pays tenaient la politique exterieure en dehors de linfluence de opinion publique. 
Bien plus: des hommes politigues de premier ordre ne savaient pas grand chose sur les vises reelles de la politique exterieure de leurs pays. Il arrivait meme quelquefois que seulement le Chef de PEtat et deux ou trois hommes politiques connaissaient les traitâs d'alliance et l'action di- plomatique developpâe au nom du pays. 
La guerre a Chang€ la situation, 
En premier lieu, beaucoup d'Etats ayant adopte une constitution democratique, Pinfluence de 'opi- nion publique sur la politique €trangăre a com- mence ă s'affirmer et s'accentue continuellement. En second lieu et Surtout, la creation de la So- Ci6t€ des Nations, ainsi que la tendance presque gen6rale de travailler ă la consolidation de la paix ont conduit â Pinauguration d'une politique inter- nationale nouvelle. 
Cette politique tend — comme je lait dit ail-  
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leurs — ă organiser la vie des peuples de telle 
sorte que la paix devienne pour eux une n€cessit. 

Ce travail d'organisation, destine ă assurer la 
-paix du monde, ne saurait aboutir que par l'asso- 
ciation constante des masses populaires â action 
des gouvernements. 

II est donc de toute nâcessite de r&pandre dans 
les masses la connaissance des problmes exte- 
rieurs et d'int6resser ă ces probl&mes les cercles 
les plus larges de la nation. 
„Voici pourquoi des confârences, comme celles 

que nous inaugurons maintenant, sont nâcessaires 
et peuvent rendre d'importants services ă la grande 
cause de la paix. 

Dans notre râunion d'aujourd'hui, je voudrais 
developper un peu ide â laquelle je me rappor- 
tais tout ă Pheure et que j'avais Enoncâe devant 
I Assemble de la Sociât€ des Nations du mois de 
Septembre. 

Jai dit ă Gen&ve que, si la paix est une question 
morale, elle est aussi une question d'organisation. 

Je constatais, d'autre part, que la Socict6 des 
Nations a le merite de Pavoir tres bien compris 
et d'avoir entrepris un travail d'organisation, sus- 
ceptible de îaire que la paix devienne pour les 
peuples une nâcessit€. 

L'idee gencreuse de la paix perpâtuelle n'est 
pas nouvelle. 

Des grands penseurs l'ont prâchee dans les sie- 
cles pass6s et des formules d'organisation inter- 
nationale, destinces ă garantir la paix, avaient €t€ 
proposces surtout par Sully, Cruc6; PAbbe de 
Saint-Pierre et Kant.
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Mais toutes les conceptions pacifistes anciennes pr6chaient, en essence, Pexpectative, une ințer- vention n'ayant lieu qw'en cas de guerre. 
La Sociât€ des Nations procede d'une concep- tiou dificrente, celle d'etablir et de developper la cooperation permanente des Nations pour garan- tir la paix du monde. Donc une politique construc- tive, destine ă &tablir entre les Etats une colla- boration active et constante, ayant comme but supreme l'instauration de la paix perpâtuelle. 
Cette conception a câte encore €largie dans Pap- plication et une masse de problâmes de la plus grande diversite, qui peuvent, de pres ou de loin, contribuer ă Vaffermissement de la paix ou pro- voquer un dificrend international, preoccupent [a Sociât€ des Nations: Parbitrage international, la protection des minorites, le desarmement, les con- ditions du travail des ouvriers, les transports in- ternationaux, la cooperation intellectuelle, la pro- tection de l'enfance, la codiiication du droit inter- national, P'hygiâne des populations, la reglemen- tation de P'importation et de l'exportation, la ques- tion de l'opium, le probl&me du charbon, le pro- bl&me du sucre, P&vasion fiscale, etc., etc. 

La Sociât€ des Nations poursuit ainsi une ceuvre d'organisation qui S'applique ă tous les aspects de la vie internationale et dans tous les domaines de Pactivit€ humaine. 
C'est pour la premitre fois dans Phistoire. du 

monde qw'une telle entreprise est tente et pour- Suivie avec mâthode. 
Elle tend ă creer entre les diverses nations civi- lis€es une masse d'interâts communs et une multi- 
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plicit€ des liens durables, susceptibles de garantir 
ă jamais la tranquillite du monde. 

L'activit€ de la Sociât€ des Nations, soutenue 
par les tendances pacifiques des peuples laborieux, 
est considerablement favorisce par les alliances 
deiensives, qui unissent beaucoup de nations euro- 
p&ennes, dans le but de consolider la paix. 

Ces alliances ont servi et servent comme des 
points d'appui pour Pactivit& developpee par la 
Sociâte des Nations. 

Cer ensemble d'actions convergentes, ayant 
comme but supreme la consolidation de la paix et 
comme centre d'activit€ la Sociâte des Nations, 
forme ce que nous appelons la politique de la paix. 

[| serait extremement interessant d'en faire une 
synthese: de preciser ses methodes, de constater 
les resultats acquis, d'esquisser son programme 
d'avenir. 

I] ne saurait 6tre question d'essayer une telle 
synthese dans cette causerie inaugurale. 

Je me contenterai aujourd'hui de complâter Pa- 
pergu sominaire que je viens de faire par. Pindi- 
cation de certains aspects de cette politique. 

L'article 8 du Pacte de la Socicte des Nations 
exige, dans linterât du maintien de la paix, la r6- 
duction des armements nationaux au minimum 
compatible avec la sâcurit€ nationale et avec PEx€- 
cution des obligations internationales imposces 
par une action commune. 

La. Sociâte des Nations s'est preoccupee con- 
stamment de cette question d'une importance con- 
siderable pour le maintien de la paix.
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Mais ce probleme du desarmement est tellement 
complexe et delicat qu'il n'a pas ete possible, jus- 
qw'ă present, de beaucoup progresser vers sa so- 
lution. 

Sous Piniluence morale de la Societe des Na- 
tions et sous la pression des nâcessites budg€- 
taires, la plupart des pays ont reduit leurs armâes 
et les depenses rmilitaires. 

Au sujet des forces navales, on a plusieurs fois 
cherche€ un systăme de limitation et, vous le savez, 
une conference des principales puissances mari- 
times va discuter bientât cette question. 

La premitre difiiculte, en matiăre de desarme- 
ment, provient du îait que certains pays ne îont 
pas partie de la Soci6te des Nations. Ceux-ci 
n'tant pas obliges au dâsarmement et gardant 
leur entire libert€ d'initiative en matitre interna- 
tionale, la situation des autres Etats et surtout des 
Etats qui leur sont limitrophes s'en ressent. Com- 
ment pourrait-on imposer le desarmement aux 
Etats limitrophes des pays non-membres de la So- 
ci6t6 des Nations? Peut-on leur demander ă se 
mettre en impossibilit€ de se defendre contre une 
€ventuelle agression ? 

Pour parer ă cette Eventualit€, il faudrait crer 
une iorce armâe de la Societe des Nations. On en 
a parle plusieurs fois et meme dernitrement. 

J'avoue que je ne crois pas â la possibilite de 
rsaliser une telle ide. 

Peut-&tre pourrait-on sous une forme indirecte 
arriver au resultat dâsir€ : si, par exemple, les 
Etats membres de la Societe des Nations consen- 
taient ă laisser ă celle-ci le soin de reduire pro-  
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gressivement les armses et d'organiser elle-m6me, 
dans chaque pays, les units d'armâes indispensa- 
bles ă la securit€, conformeâment ă V'art. 8 du pacte. 

Ces forces armâes resteraient donc dispers6es 

dans les divers Etats, mais seraient sous une Co- 
mande unique et ă la disposition de la Socist6 des 
Nations. Elle pourrait les employer pour mainte- 
nir, parmi les membres de la Sociâte des Nations, 
la paix et le respect du Pacte, ainsi que. pour d6- 
iendre ceux-ci contre les Etats non-membres de 
la Sociât€ des Nations. 

J'ajoute que, mâme sous cette forme, la crea- 
tion d'une îorce armâe ă la disposition de la So- 
ciât€ des Nations me parait peu râalisable et la 
question de savoir comment concilier la n6cessit€ 
du dâsarmement avec le fait que certains pays 
restent en dehors de la Sociât6 des Nations de- 
meure ouverte. 

Une autre difiiculte scrieuse est la quasi-impos- 
sibilit€ de contrâler la reduction des armements 
ou d'empâcher les armements clandestins. 

II est inutile d'insister sur les systemes ing€- 
nieux d'armements clandestins: Porganisation des 
unites de police ou d'associations sportives. qui 
sont en r€alit€ des unites' d'armâes, la creation 
d'industries mâtallurgiques ou chimiques, desti- 
n6es officiellement aux besoins du commerce et 
qui sont en râalit€ des industries de guerre, la 
subvention des dificrentes industries privâes pour 
s'amenager de telle sorte qu'elles puissent se trans- 
former facilement en industries militaires, fabri- 
cation ou importation cachâe d'armes, etc. 

La quasi impossibilit€ de contrâle produit deux 

a?
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cons€quences: d'abord permettant ă certains Etats 
de s'armer, tandis que d'autres r&duisent leurs ar- 
mements, donne aux premiers Penvie et la possi- 
bilit€ de se livrer ă une agression. 

Ensuite elle crâe dans les pays voisins un 6tat 
de mefiance et d'insecurit€ qui les oblige â hâsiter 
de desarmer. 

Cette inscurite et cette mefiance sont encore 
quelquefois alimentâes par une propagande îuneste 
pour la paix. 

Cette propagande poursuit ofticiellement la T6- 
vision des traites par des moyens pacifiques. 

Mais, d'abord, on ne voit pas comment cette 
revision pourrait se justifier, parce que les traites 
actuels consacrent une ceuvre de justice, depuis 
longtemps attendue, 

Ensuite, une revision par des moyens pacifiques 
doit se faire du consentement des peuples int6- 
resses. Or, ceux-ci non seulement ont declare tou- 
jours qu'il ne saurait âtre question d'un consente- 
ment de leur part, — mais un tel consentement est 
meme impossible, car cela sienifierait que ces peu- 
ples pourraient se decider ă renvoyer sous l'opres- 
sion&trangere leurs nationaux dâlivres apres tant 
de souffrances et au prix de sacriffices indescrip- 
tibles. 

Enfin, si veritablement on poursuivait une r6- 
vision pacifique, Pagitation serait non seulement 
inutile, mais nuisible, car elle empâche toute en- 
tente. 

De tous les points de vuis donc, la propagande 
que je signale ne saurait se justifier, si Pon re- 
cherche une solution pacifique.  
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Malheureusement, on ne vise pas Pentente; mais: 

on pousse.ă la haine et Pexaltation dela haine 

entre les peuples conduit ă la guerre. ii 

A juste raison, Monsieur Aristide Briand a dit 

que c'est lă un empoisonnement de l'âme des peu- 

ples, qu'il a qualifi6 de crime abominable. | 

Lorsqwon se rappelle la catastrophe . terrible.. 

que fut la dernicre guerre, Pon ne saurait penser, 

sans îr&mir aux consâquences possibles. d'une. agi- : 

tation haineuse, tendant ă jeter les peuples les uns 

contre les autres. a 

Pour preserver la paix et dans Pinteret supr&me. 

du monde civilis€, la Sociste des Nations doit user 

de toute son autorit€, pour faire cesser cette pro- 

pagande de haine. 
Elle doit commencer par entreprendre, dans les 

pays respectiis, une contre propagande active en 

faveur de la paix et, si cela m'6tait pas suifisant, ” 

employer d'autres moyens. 

La situation 6tant ainsi, on voit: bien quels 

granids obstacles se dressent contre la realisation 

du desarmement. 
C'est pour cela que repondant, il y a quelque 

temps ă une question posâe par un grand journal 

suâdois, je disais que le desarmement proprement 

dit, le desarmement que j'appelerai-par pl6onasme - 

militaire, est en îonction du desarmement moral, 

est ă dire du rapprochement sincăre des peuples. 

Cela ne signifie pas qu'il faille renoncer de tra- 

vailler pour le dâsarmement proprement dit avant - 

d'avoir 6cartâ tout ce qui nuit au rapprochement 

des peuples. 
Mais il faut, comme je Pai dit ă Geneve, tra-
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vailler sur trois plans parallăles: 1) limitation pro- 
gressive des armements terrestres et maritimes; 
2) desarmement moral; 3) dâsarmement &cono- 
mique. 

En eftet, le rapprochement des peuples est re- 
tard€ aussi par des antagonismes 6conomiques, 
qui — quelquefois et dans certaines râgions — . 
sont encore plus pressants et plus aigus que ceux 
de nature politique. 

II est donc n6cessaire pour arriver â une d€- 
tente, susceptible de dâcider les peuples ă desar- 
mer, d'6carter les antagonismes &conomiques. 

La Sociât€ des Nations s'en est rendu compte 
depuis longtemps et elle developpe une activit 
conșiderable dans ce domaine. 
„Jai signal€ tout â Pheure un grand nombre de 

probl&mes €conomiques qui prâoccupent la So- 
Ci6t6 des Nations. 

Dans les derniers temps, ă la suite de la confe- 
rence €conomique de 1927, on a sugger€ la con- 
clusion des conventions commerciales multilate- 
rales,. susceptibles d'harmoniser â la fois les int€- 
râts 6conomiques de plusieurs pays. 

Monsieur Hymans, le Ministre des Affaires 
Etrangeres de Belgique, a appuy€ de son autorit€ 
cette idee, devant l'Assemblee de la Socictă des 
Nations. 

Un commencement, dans cette direction, ă ât6 
fait par la conclusion de certaines conventions g€- 
ncrales; se rapportant aux prohibitions de 'expor- 
tation et â d'autres problămes secondaires. Notre 
pays a 6t€ un des premiers ă donner son adhâsion  
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ă ces conventions et les a ratifiâes dans la session 

precedente du Parlement. 

La Roumanie travaille aussi, de son cât6, dans 
un sens analogue, en cherchant ă renforcer par 
des liens €conomiques plus €troits ses alliances 
politiques. 

Une ide beaucoup plus large ă 6t€ lancee, com- 
me vous ie savez, par Monsieur Aristide Briand 
de la tribune de la Sociât€ des Nations: Pidâe de 
creer iun lien îederal ă base 6conomique entre les 
Ftats de VEurope. 

On a dâjă prâcis€ que, si l'on veut r€aliser la f€- 
deralisation de l'Europe, ce mest pas pour l'oppo- 
ser ă d'autres Continents. Au contraire, dans lin- 
tention de Pinitiateur et de tous ceux qui sympa- 
thisent avec cette grande initiative, la creation 
d'un lien federal entre les nations europâennes est 
destine ă rendre plus facile et plus intime la col- 
laboration de notre Continent avec les autres. 

Je suis profondement convaincu de la realisa- 
tion de cette grande ide. Jose mâme. espârer 
qwon ira encore plus loin. 

Mais cette r6alisation est forcement une ceuvre 
de longue haleine. 

Des diificultes 6normes sont ă vaincre et une 

mâthodique prâparation du terrain est nâcessaire. 

Harmoniser d'un seul coup les interâts 6cono- 
miques de tant de pays est —— je crois— impos- 
sible. Il faudra donc proceder par des 6tapes. 

II faudra essayer d'harmoniser d'abord les intâ- 
râts de deux, de trois, ensuite de quatre pays et 
€largir continuellement le cercle.
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On âtablira ainsi petit ă petit une union &con- 
mique r6gionale, composâe de plusieurs pays. 

On travaillera ensuite dans le mâme sens dans 
une autre region. Lorsque plusieurs regions seront 
ainsi harmonises €conomiquement, on tâchera de 
faire la liaison d'ensemble, en creant peut-âtre d'a- 
bord une entente seulement sur certaines Ques- 
tions entre ces unions r6gionaies, 
.. Par cette voie on pourra, je CroiS, parvenir plus 
sârement ă une f€deration €conomique europâenne. 

“ Lorsque cette grande oeuvre sera accomplie, on 
“occupera de renforcer et approfondir cette en- 
tente 6conomique par la crâation de liens analo- 
gues dans le domaine politique, pour arriver â 
uht'confedâration "politique. | 
* Quad nous aurons une confedâration euro- 
peenne, la îace du monde aura chang€. La paix 
sera ă jamais assurâe et le progr&s continuel des 
natiois civilisces sera garanti, pour le plus grand 
bien de V'humanits, - A 

L'Eminent homme d'Etat qui a lance idee de 
la” federalisation et tous ceux qui se sont rallies 
ă cette gencreuse initiative, se rendent bien compte 
des difficultes immenses qu'il faut vaincre pour 
aboutir au râsultat poursuivi. Mais cela ne doit 
pas nous empEcher de travailler dans ce but et 
d'esperet. 

On a souieve dâjă nombre d'obiections. 
Un des plus grands hommes politiques du mon- 

de a obiecte qu'on parle des Etats Unis d'Europe, 
sans qu'on soit en mesure de dire oi commence et 
oă finii Europe. 

L'objection est exacte, mais heureusement elle  
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n'a pas de valeur pratique. L'Furope esi une ex- 
pression gâographique et le dâsir de respecter une 
expression gâographique ne doit pas nous empâ- 
cher de travailler ă la federation des pays civilis6s 
de ce Continent. 

Nous ne pouvous pas dire maintenant oi com- 
mence et oii finit l'Europe. C'est iuste. Mais qu'im- 
porte? Nous ne sommes pas oblig€s de nous accro- 
cher aux îronti€res physiques de notre Continent. 
Nous voulons travailler pour creer un lien î6deral 
entre des Ftats, pour faire mieux ressortir lam- 
pleur de la iâderation que nous poursuivons, nous 
avons adopt€ une expression qui englobe tout le 
Continent . En râalit€, les confins de la î6deration 
seront ceux des Etais participants et, pour nous, 
ces confins seront en mâme temps les frontitres 
de l'FEurope, c'est dire que, pour nous, l/'Europe 
finira lă oă îinira la coniederation. 

Mais un obstacle infiniment plus grand s'€leve 
contre la îederation soit €conomique, soit politique 
des pays europens et cet obstacle se dresse aussi 

contre de nombreuses mesures ă prendre pour or- 
ganiser la vie des peuples en vue de la consolida- 
tion de la paix. 

Je îais allusion ă ce qu'on appelle, dans'Pordre 
moral, Pamour-propre national, ou, dans l'ordre 
politique et juridique, la notion de la souverainete 
nationale. 

En effet, jaloux de leur independance et de ieur 
souverainet€, les peuples opposent souvent une 
s6rieuse râsistance au travail d'organisation de la 
paix, entrepris par la Socicte des Nations. | 

Qw'il s'agisse de l'extension de Parbitrage, de 
la protection des minorites, de la condition de tra-
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vail des ouvriers, de la Suppresion des entraves 
au coimimerce international, du desarmement, etc., 
il îaut toujours de longues n€gociations, pour ob- 
tenir l'adhesion des pays respectifs aux conven- 
tions ou aux mesures proposâes, — parce que 
toutes ces mesures et toutes ces conventions sont 
autant de restrictions â la souverainetă nationale 
er autant de sacriiices de l'amour-propre national, 

Ces restrictions et ces renonciations devront 
&tre encore plus accentutes pour aboutir ă la f€- 
deration €conomique ou politique. 

Sans ces restrictions et ces sacrifices on ne peut 
rien faire, 

L'amour-propre national, mlange d'instincts et 
de sentiments, est digne de tout notre respect. 
C'est instinct de Ia race, qui a le droit de s'afiir- 
mer. C'est le sentiment de fierte de la race, qui 
râclame pour celle-ci lindependance integrale et 
la plus complete liberte d'initiative, pour donner 
plein essor au genie national. 

Mais aucun peuple ne Saurait mâconnaitre la 
ne€cessit€ de vivre et de se developper parmi les 
autres et cette neccesit& impose une collaboration 
entre les peuples. 

Dans cette collaboration, la libert€ d'initiative 
de chaque peuple est limit€e, non seulement par la 
libert€ correspondante des autres, mais aussi par 
les conditions communes de P'ouvre ă accomplir. 

La presse de tous les pays peut jouer, ă ce sujet, 
un tres grand râle, 

Elle peut rendre d'minents services ă Videe de 
la paix, en prEchant continuellement le besoin de 
cooperation entre les peuples et la nâcessit€ pour
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chaque peuple de se plier aux conditions indispen- 
sables ă cette collaboration. 

En ce qui concerne la notion de la souverainete 
nationale, une 6volution intressante est en train 
de se produire. 

Integralement absolue autrefois, la conception 
de souverainet€ a commence, des les si&cle pass€, 

a ceder, un peu de son absolutisme. La cr6ation 
de la Sociâte des Nations et tout l'ensemble de 
traites internationaux conclus dans les derniers 
temps ont retranch€ des particules du vieil abso- 

lutisme. 
II y a encore beaucoup de chemin ă îaire dans 

cette direction. 

La creation d'un lien federal entre les peuples 
europens aura ă vaincre encore un autre obstacle 
srieux: la croyance legu6e par les siecles pass6s, 
et qui, pour certains, est un veritable dogme, que 
des peuples dificrents ont forc&ment des interâts 
oppos6s, voire mâme irreconciliables, — c'est ă 
dire que toute frontiăre sâpare, non seulement des 

peuples diiicrents, mais aussi des intârâts opposes. 

Cette croyance est Pexagâration d'une verite: 
que chaque peuple a ses intârâts propres. Mais 

cela ne signifie point que ces interâts sont, par 

principe, opposâs ă ceux d'autres peuples et en- 

core moins qu'il n'y aurait pas de conciliation 
possible entre les interâts des peuples diicrents. 

Au contraire, il doit exister des intârâts com- 
-muns ă tous les peuples, ou au moins ă tous les 
peuples possâdant des civilisations rapprochees 
et, W'autre part, les interâts d'une nation doivent 
pouvoir s'harmoniser avec les interâts des autres,



—' 426 — 

pour permettre la coop&ration des peuples, qui 
est naturelle et ncessaire. 

S"il est vrai que dans les temps tres lointains, 
les nations vivaient isol6es, les choses ont chang€ 
depuis longtemps. A notre &poque, le developpe- 
ment exceptionnel des relations internationnales 
politiques et commerciales. ont accentu€ conti- 
nuellement /interd&pendance des nations et l'essor 
extraordinaire des moyens de communications de 
toute sorte, ferroviaires, maritimes, acriennes, t€- 
lEgraphiques, tel&phoniques, radiophoniques, ten- 
dent â crer une heureuse cooperation entre les 
peuples les plus lointains. . 

A la lumiere de ces idâes et de ces espoirs, 
doivent âtre envisages les interâts propres de 
chaque peuple. 

Ici aussi la presse de partout accomplira sa 
haute destin€e et servira la cause de l'humanite, 
en propageant la possibilite „et la necessit€ de 
concilier les interâts des dificrentes nations, 

L'avenir de la civilisation est dans la paix et 
dans le rapprochement des peuples, lesquels doi- 
vent savoir harmoniser leurs interâts et obir 
aux intârets suprâmes de la civilisation. 

En resumant dans une seule phrase l'esquisse 
que nous venons de faire de la politique de Ia paix, 
nous pourrions dire qwelle poursuit la realisation 
de Pidee abstraite de la paix par la coopâration 
des nations, coopâration organisâe de telle ma- 
ni&re que la paix devienne pour les peuples une 
neEcessit€ absolue et que, d'autre part, les multiples 
liens ă cr6er entre les peuples dans ce but doivent 
conduire ă une contederation des Etats.
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Pour organiser une telle confederation, suscep- 
tible de; satisfaire les interâts l€gitimes de tous 
les peuples, les nations civilisces ont le devoir de 
travailler de toutes leurs forces. 

C'est lă l'avenir de fraternite et de bonheur 
vers lequel nous devons tous tendre, rompant ă 
tout jamais avec un pass€ d'isolement, de haine 
et de guerre. 

A cette ceuvre feconde et grandiose tous les 
peuples europens doivent s'associer sincerement. 

Chassons loin de nous toute tentation de s'iso- 
ler, de travailler pour ses interâts exclusiis, dans 
le secret espoir de faire revivre un pass qw'on 
estime meilleur. 

Le pass est plein d'enseignements. Il faut I'6- 
tudier pour en tirer des lecons. Mais lorsqu'il est 
question d'agir, ne tournons jamais nos yeux vers 
le pass€. C'est lă un chapitre ferme de Pexistence: 
ce qui sera n'est jamais la reproduction de ce qui 
a 6t€. | 

Dirigeons râsolument nos regards vers lavenir 
et laissons-nous guider par la Justice, par les as- 
pirations profondes des masses populaires pour la 
paix et par Pidal de bonheur du genre humain.
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TRADUCERE 

Conferință ţinută de Domnul 
. G. Mironescu, Ministrul Afa- 

cerilor Străine în palatul Sindi- 
calului Ziariştilor din Bucureşti, 
la 8 Noembrie 1929. 

POLITICA PACEI 

Doamnelor, 

Domnilor, 

Sindicatul Ziariştilor a luat o inițiativă fericită, organizând aci un ciclu de conferinţe asupra poli- ticei externe. Trebue să-l felicităm pentru aceasta. Solicitat de către domnul Preşedinte al Sindica- tului, de a inaugură această serie de conferințe, am primit cu plăcere, pentru două motive : Intâi, din cauza marei Consideraţiuni şi a viei simpatii ce am pentru presă. 
Cred cu tărie în înalta menire a presei în lume. Ea este şi va deveni din ce în ce mai mult, cel mai eficace agent de civilizaţiune a maselor. Ea este, pe de altă parte, chemată să joace un rol considerabil în ţările democratice, determinând cu- rentele de idei care formează opinia publică şi im- primând astiel, țărilor, directive politice. Al doilea motiv, care m'a decis să viu să inaugu- rez aceste conferințe, este necesitatea, pentru con- Solidarea păcei, de a interesă în mod serios opinia publică la problemele politicei externe. 

O schimbare profundă s'a produs, în această pri- vință, după război, 
Inainte, politica externă eră, în mai toate tările, un domeniu rezervat câtorva aleşi. 
Popoarele, conştiente de drepturile lor şi de mi- Siunea lor istorică, îşi afirmau, din când în când,
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tendințele în politica externă. Dar aceasta nu avea 
o mare înrâurire asupra hotărîrilor guvernelor. 

Sistemul alianțelor secrete şi acţiunea diplomatică 
exercitată fără ştirea ţărei, ţineau politica externă 
în afară de influenţa opiniei publice. 

Ceva mai mult: oameni politici de primul ordin 
nu cunoșteau mare lucru din scopurile reale ale po- 
liticei externe a ţărei lor, 

Câte odată, se întâmplă chiar că, numai şeful Sta- 
tului şi doi sau trei oameni politici, cunoşteau trata- 
tele de alianţă şi acţiunea diplomatică desfăşurată 
în numele ţărei. 

Războiul a schimbat situaţiunea. 
In primul rând, multe State, adoptând o constitu- 

ție democratică, influenţa opiniei publice asupra po- 
liticei externe a început să se afirme şi să se accen- 
tueze mereu. 

In al doilea rând, şi mai ales, crearea Societăţei 
Naţiunilor, precum şi tendinţa, aproape generală, de 
a lucră la consolidarea păcei, a condus la inaugu- 
rarea unei noui politici internaţionale. 

Această politică tinde — după cum am mai spu- 
s-o în altă parte — să organizeze viaţa popoarelor 
în aşa fel, încât pacea să devină pentru ele o nece- 
sitate. 

Această muncă de organizâre, destinată să asi- 
gure pacea lumei, nu ar putea să ajungă la bun sfâr- 
şit, decât prin asocierea constantă a maselor popu- 
lare, la acţiunea guvernelor. 

Este deci foarte necesar de a răspândi în mase 
cunoaşterea problemelor externe şi de a interesă la 
aceste probleme cercurile cele mai largi ale națiunei. 

lată pentru ce conferinţe de îelul acestora, pe cari 
le inaugurăm astăzi, sunt necesare şi pot aduce ser- 
vicii importante marei cauze a păcei. 

In adunarea noastră de astăzi, aşi dori să desvolt 
ideia la care mă refeream adineaori şi pe care am 
enunţat-o în Adunarea Societăţei Naţiunilor din luna 
Septembrie,
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Am spus la Geneva că, dacă pacea este o chestie 
morală, apoi ea este şi o chestie de organizare, 

Constatăm, pe de altă parte, că Societatea Naţiu- 
nilor are meritul că a înţeles foarte bine aceasta şi 
a întreprins o lucrare de organizare, care poate face 
ca pacea să devină o necesitate pentru popoare. 

Ideia generoasă a păcei perpetue nu e nouă, 
Ea a fost predicată de marii gânditori în secolele 

trecute şi formule de organizare internaţională, des- 
tinate să garanteze .pacea, au fost propuse, mai a- 
les de Lully, Cruce, Abatele de Saint-Pierre şi Kant. 

Dar, toate vechile concepții pacifiste predicau în 
esenţă espectativa, o intervenţie neavând loc decât 
în caz de război. 

Societatea Naţiunilor porneşte dela o concepție di- 
ferită, aceea de a stabili şi a desvoltă cooperația per- 
manentă a Naţiunilor, pentru a garantă pacea lumei. 
Deci, o politică constructivă, destinată să stabilea- 
scă :o colaborare activă şi constantă între: State, a- 
vând ca ţel suprem instaurarea păcei perpetue. 

Această concepție a fost încă lărgită în aplicarea 
ei şi o masă de probleme de cea mai mare varietate, 
care ar putea de aproape sau de departe să provoace 
un diferend internaţional, preocupă Societatea Naţiu- 
nilor: arbitrajul internaţional, protecţia minorităţilor, 
dezarmarea, condiţiile de lucru ale lucrătorilor, tran- 
sporturile internaţionale, cooperaţia intelectuală, pro- 
tecţia copiilor, codificarea dreptului internaţional, hi- 
giena populațiilor, reglementarea importului şi a ex- 
portului, chestia opiului, problema cărbunelui, pro- 
blema zahărului, evaziunea fiscală, etc., etc. 

Societatea Naţiunilor urmăreşte astfel o operă de 
Organizare care se aplică la toate aspectele vieței 
internaţionale şi în toate domeniile activităței ome- 
neşti. 

Pentru prima dată în lume, o astfel de operă este 
întreprinsă şi urmată cu metodă. 

Fa tinde să creieze între diferitele naţiuni civili- 
zate, o masă de interese comune şi o multiplicitate
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de legături durabile, susceptibile de a garantă pen- 
tru totdeauna liniştea lumii. 

Activitatea Societăţei Naţiunilor, susținută de ten- 
dinţele pacifiste ale popoarelor laborioase, este. con- 
siderabil iavorizată de alianțele defensive, cari unesc 
multe naţiuni europene, în scopul de a consolidă 

pacea. 
Aceste alianţe au servit şi servesc ca puncte de 

sprijin pestru activitatea desfăşurată de către Socie- 
tatea Naţiunilor. 

Acest complex de acţiuni convergente, având ca 
scop suprem consolidarea păcei şi ca centru de ac- 
tivitate Societatea Naţiunilor, formează ceeace noi 
numim Politica Păcei. 

Ar îi extrem de interesant de a-i face sinteza: a-i 
preciză metodele, a constată rezultatele dobândite, 
a-i. schiță programul de viitor. 

Nu poate fi vorba de a încercă o astfel de sinteză 
în această conferinţă inaugurală. 

Mă voiu mulţumi astăzi de a complectă schiţa- 
rea-mi sumară, expunnâdu-vă câteva aspecte ale 
acestei politici. 

Articolul 8 al Pactului Societăţei Naţiunilor cere, 
în interesul menţinerei păcei, reducerea armamente- 
lor naţionale, la minimum compatibil cu securitatea 
naţională şi cu executarea „obligaţiilor internaţionale 

impus de o acţiune comună. 
Societatea Naţiunilor s'a preocupat în mod con- 

stant de această chestiune, de o importanţă consi- 
derabilă pentru menţinerea păcei. 

Dar această problemă a dezarmărei este atât de 
complexă şi delicată, încât nu a fost posibil a face 
până acum mări progrese în rezolvirea ei. 

Sub inîluența morală a Societăţei Naţiunilor şi sub 
presiunea necesităţilor budgetare, cele mai multe 
țări au redus armatele şi cheltuelile lor militare. 

În ce priveşte forțele navale, s'a căutat în mai 
multe rânduri un sistem de limitare si, după cum



— 432 — 

ştiţi, o Conferinţă a principalelor puteri maritime va discută în curând aceste chestiuni. 

Prima greutate, în materie de dezarmare, provine din faptul că unele țări nu fac parte din Societatea Naţiunilor. Neparticipând la Societatea Naţiunilor, a- ceste State nu sunt obligate la dezarmare şi-şi păs- trează întreaga libertate de inițiativă în materie in- ternaţională, iar faptul acesta influențează situaţia celorlalte State şi mai ales a Statelor limitrofe. Cum 
Sar putea impune dezarmarea Statelor limitrote ale ţărilor ne-membre ale Societăţei Naţiunilor? Li se poate cere acestor State să. se pună în imposibili- tate de a se apără contra unei eventuale agresiuni ? Pentru a soluţionă această eventualitate, ar trebui creiată o forță armată a Societăţei Naţiunilor. S'a vorbit în mai multe rânduri, şi chiar în timpul din 
urmă, despre această chestiune. 

Mărturisesc că nu cred în posibilitatea de a rea- liză asemenea ideie. 
Ar fi poate posibil să se ajungă, sub o formă in- directă, la rezultatul dorit: dacă, de exemplu, Sta- tele membre ale Societăţei Naţiunilor ar consimţi să 

lase acesteia sarcina de a reduce progresiv arma- tele şi de a organiză ea însăşi, în fiecare ţară,.uni- 
tățile de armată indispensabile securităţei, conform 
art. 8 al pactului. 

Aceste forțe armate ar rămâne deci răspândite în diferitele State; ar fi însă sub o comandă unică 
şi la dispoziţia Societăţei Naţiunilor. Ea ar putea să 
le întrebuinţeze pentru a menține pacea şi respec- 
tul Pactului printre membrii Societăţei Naţiunilor, 
precum şi a apără pe aceştia contra Statelor ne- 
membre ale Societăţei Naţiunilor. 
Adaog că, chiar sub această formă, crearea unei 

forțe armate la dispoziţia Societăţei Naţiunilor, îmi 
pare greu realizabilă, şi rămâne dar deschisă ches- 
tiunea de a şti cum se conciliază necesitatea dezar- mărei, cu faptul că unele țări nu fac parte din So- 
cietatea Naţiunilor.  
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O altă dificultate serioasă este quasi-imposibilita- tea de a controlă reducerea armamentelor, sau de a împiedecă înarmările clandestine. 
Este inutil de a insistă asupra sistemelor ingenioase de înarmări clandestine: organizarea de unităţi de poliție sau de asociaţiuni sportive, care sunt în rea- litate unități de armată; crearea de industrii meta- lurgice sau chimice, destinate oficial nevoilor co- merţului şi cari sunt în realitate industrii de război; subvenţionarea diferitelor industrii private, amena- jându-le în aşa fel, încât să poată îi uşor transfor- mate în industrii militare; fabricarea sau importul de arme pe ascuns, etc. 

_Quasi-imposibilitatea controlului produce două con- secinţe: întâi, permiţând unora dintre State de a se înarmă, în timp ce altele îşi reduc armamentele, dă primelor dintre aceste State îndemn şi posibili- tate de a se dedă la o agresiune. 
In sfârşit, ea creiază, în ţările vecine, o stare de neîncredere şi de nesiguranță, care le obligă să ezite de a dezarmă. 

- 

Această nesiguranță şi această neîncredere mai Sunt încă uneori alimentate şi de o propagandă îu- nestă pentru pace. 
Această propagandă urmăreşte oficial revizuirea tratatelor, prin mijloace paciiice. 
Inainte de toate, nu vedem cum s'ar putea justi- fică această revizuire, fiindcă actualele tratate Con- sacră o operă de justiție de mult așteptată. Apoi, o revizuire prin mijloace pacifice trebue să se facă cu consimţimântul popoarelor interesate. A- cestea însă, nu numai că au :declarat totdeauna că nu poate fi vorba de un consimţimânt din partea lor, dar un astfel de consimțimânt este chiar imposibil, fiindcă aceasta ar însemnă că popoarele în chestiune ar putea să se hotărască a trimite din nou sub jugul străin pe naţionalii lor liberați după atâtea suferinţe şi cu preţul unor sacrificii de nedescris. 

In stârşit, dacă întradevăr s'ar urmări o revizuire 

28
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paciiică, agitația ar îi nu numai zadarnică, dar şi 
dăunătoare, căci ea împiedecă orice înţelegere, 

Deci, propaganda ce semnalez nu se poate iusti- 
îică din nici un punct de vedere, dacă se urmăreşte 
0 soluţie pacifică. 

Din nefericire, propaganda aceasta nu urmăreşte 
o înţelegere, ci împinge la ură, iar îndemnul la ură 
între popoare, conduce la război. 

Cu drept cuvânt, d-l Aristide Briand a spus că a- 
ceastă propagandă este o otrăvire a sufletului po- 
poarelor şi a calificat-o de crimă abominabilă. 

Când ne amintim ce catastrofă teribilă a fost ul- 
timul război, nu ne putem gândi fără fiori la conse- 
cințele posibile ale unei agitaţii de ură, tinzând să 
arunce popoarele unele contra altora. 

In scopul de a garantă pacea şi în interesul su- 
prem al lumei civilizate, Societatea Naţiunilor tre- 
buie să uzeze de toată autoritatea sa, pentru a face 
să înceteze această propagandă de ură. - 

Ea trebue să înceapă prin a întreprinde, în țările 
respective, o contra-propagandă activă în favoarea 
păcei şi, dacă aceasta nu este suficientă, să întrebu- 
inţeze alte mijloace. 

Aceasta fiind situaţia, putem vedea ce mari ob- 
stacole se ridică împotriva realizărei dezarmărei. 

Pentru aceste motive, răspunzând acum câtăva 
vreme unei întrebări puse de un mare ziar suedez, 
spuneam că dezarmarea propriu zisă, — dezarmare, 
pe care o voiu numi cu un pleonasm, militară, — 
este în funcţie de dezarmarea morală, adică de a- 
propierea. sinceră a popoarelor. 
Aceasta nu înseamnă că trebue să renunțăm de a 

mai lucră pentru dezarmarea propriu zisă, înainte 
de a fi înlăturat toate obstacolele ce stau în calea 
apropierei popoarelor. 

Dar trebue, — după cum am spus la Geneva, — 
să lucrăm pe trei planuri paralele: 1) limitarea pro- 
gresivă a armamentelor terestre şi maritime; 2) de- 
zarmarea morală: 3) dezarmarea economică.  
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In “adevăr, apropierea popoarelor este întârziată şi de antagonismele economice, care — câte odată şi în unele regiuni, — sunt încă şi mai importante şi mai accentuate decât cele de natură politică, 
Pentru a ajunge la o destindere ce ar putea hotări popoarele să dezarmeze, este deci necesar să se în- lăture antagonismele economice. 
Societatea Naţiunilor şi-a dat încă de mult seama de aceasta şi ea desfăşoară o activitate considerabilă în acest domeniu. . 
Am semnalat adineaori un mare număr de pro-. bleme economice care preocupă Societatea Naţiu- nilor. | 
In ultimul timp, în urma Conferinţei economice din 1927, s'a sugerat încheierea de convenţiuni comer- ciale multilaterale, care să poată armoniză în acelaş timp interesele economice ale mai multor ţări. 
Domnul Hymans, Ministrul Afacerilor Străine al Belgiei, a sprijinit cu autoritatea sa această ideie, în fața Adunărei Societăţei Naţiunilor. 
-Un început în această direcţie a fost făcut prin încheierea unor convenţiuni generale, referitoare la prohibiţiile de export şi la alte probleme secundare. Ţara noastră a fost una dintre primele care şi-a dat adeziunea la aceste convențiuni şi le-a ratificat în 

seziunea trecută a Parlamentului, 
România lucrează asemenea, în acelaş sens, cău- 

tând să întărească alianțele politice, prin legături e- Conomice câț mai strânse. 

O ideie mult mai largă a îost emisă, după cum 
ştiţi, de către d-l Aristide Briand, dela tribuna So- cietăței Naţiunilor: ideia de a creiă o legătură fede- 
rală pe bază economică, între Statele Europei. 

S'a precizat chiar,.că dacă se încearcă a federaliză 
Europa, nu se face aceasta spre a o putea opune al- 
tor Continente. Din contră, crearea unei legături fe- 
derale între naţiunile europene este, în intenţia 'ini- 
țiatorului, precum şi a tuturor acelora cari simpati- 
zează cu această mare initiativă. menită să îacă mai
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uşoară şi mai strânsă colaborarea Continentului 
nostru cu celelalte continente. 

Sunt adânc convins de realizarea acestei mari 
idei. Indrăsnesc chiar să sper că se va merge şi 
mai departe. 

Această, realizare este, însă, natural, o operă de 
lungă durată. 

Sunt de învins dificultăţi enorme, şi.e necesară o 
metodică pregătire a terenului. 

A armoniză dintr'o singură dată interesele eco- 
nomice ale atâtor ţări, este — cred — imposibil. Va 
trebui deci procedat treptat. 

Va trebui să încercăm, la început, armonizarea in- 
tereselor a două, a trei şi pe urmă a patru țări şi să 
lărgim în mod continuu cercul, 

Se va stabili astfel, încetul cu încetul, o uniune e- 
conomică regională, compusă din mai multe ţări, 

Se va lucră apoi în acelaş sens într'o altă regiune. 
Când mai multe regiuni vor îi armonizate economi- 
ceşte, se va încercă stabilirea unei legături de an- 
samblu, creindu-se, poate, la început, o întelegere 
între aceste uniuni regionale, numai asupra câtorva 
chestiuni. 

Cred că pe această cale se va putea ajunge mai 
sigur la -o federaţie economică europeană. 

Când această mare operă va fi îndeplinită, se va 
lucră la întărirea şi aprofundarea acestei înțelegeri 
economice, prin crearea de legături analoge în do- 
meniul politic, spre a ajunge astiel la o confederație 
politică. 

In momentul în care vom avea 0 Confederație eu- 
ropeană, faţa lumei va fi schimbată. Pacea va îi pen- 
tru totdeauna asigurată şi progresul continuu al na- 
țiunilor civilizate va îi garantat, spre cel mai mare 
bine al umanităţei. 

Eminentul om de Stat care a lansat ideia federa- 
lizărei şi toţi cei cari s'au raliat la această generoasă 
inițiativă, îşi dau bine seama de greutățile ce tre- 
buesc învinse pentru a ajunge la rezultatul urmărit, 
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Dar aceasta nu trebue să ne împiedice de a lucră în acest scop şi de a speră. 

S'au ridicat deja numeroase obiecțiuni, 
Unul din cei mai mari oameni politici ai lumei, a obiectat că se vorbeşte de Statele-Unite ale Euro- pei, fără a îi în măsură să spunem unde începe şi unde se termină Europa. “ 
Obiecţia este exactă, dar, din fericire, ea n'are valoare practică, Europa este o expresie geografică şi dorinţa de a respectă o expresie geografică nu trebue să ne împiedice de a lucră la îederarea țări- lor civilizate ale acestui Continent. 
Nu putem spune în acest moment unde începe şi unde se termină Europa. Este adevărat. Dar ce im- portanță are aceasta? Nu suntem obligaţi să ne ţi- nem de îrontierele fizice ale Continentului nostru. Noi vrem să lucrăm la crearea unei legături fede- rale între State şi, pentru a face mai bine să reiasă întinderea federaţiei pe care o urmărim, am adoptat 

0 expresie care cuprinde întreg continentul. In rea- litate, hotarele federațiunei vor fi acelea ale Statelor participante şi, pentru noi, aceste hotare vor îi în 
acelaşi timp îronţierele Europei, adică pentru NOI, 
Europa se va termină acolo, unde se va termină con- federaţia. 

Dar un obstacol infinit mai mare se ridică. contra federaţiei, fie economică, fie politică a țărilor euro- 
pene, şi acest obstacol se înalță şi contra numeroa- 
selor măsuri de luat, pentru a organiză viaţa popoa- relor în vederea consolidărei păcei, E 

Fac aluzie la ceeace se numeşte în ordinea morală, amorul propriu naţional, sau în ordinea politică şi juridică, noţiunea suveranităței naţionale. 
Intr'adevăr, geloase de independenţa şi de suve- rânitatea lor, popoarele opun adesea o serioasă re- 

zistenţă lucrărilor de organizarea păcei, întreprinse de Societatea Naţiunilor. 
Fie că e vorba de extinderea arbitrajului, de pro- tecţia minorităţilor, de condiţiile de muncă ale lu
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crătorilor, de suprimarea piedicilor comerțului in- ternaţional, de dezarmare, etc., trebuesc totdeauna negocieri îndelungate, pentru a obţine adeziunea ţă- rilor respective la convențiile sau la măsurile pro- puse, — fiindcă toate aceste măsuri şi toate aceste convenţii, sunt tot atâtea. restricţii la suveranitatea naţională şi tot atâtea sacrificii ale amorului propriu naţional, 
Aceste restricții şi aceste renunțări vor trebui să fie. şi mai accentuate, pentru a ajunge la federaţia economică sau politică, 
Fără aceste restricţii şi aceste sacrificii, nimic nu se poate îace. 
Amorul propriu național, amestec de instincte şi de sentimente, este demn de tot respectul nostru. E] este instinctul rasei, care are dreptul să se afirme. Este sentimentul mândriei rasei, care reclamă pen- tru aceasta, independenţa integrală Şi cea mai com- plectă libertate de inițiativă, spre a da deplină des- voltare geniului naţional, 
Dar, niciun popor nu poate să nu ţină seamă de necesitatea de a vieţui şi a se desvoltă printre cele- lalte popoare, şi această necesitate impune o cola- borare între popoare, 
In această colaborare, libertatea de inițiativă a fiecărui popor e limitată, nu numai de libertatea Co- respunzătoare a celorlalte, dar şi de condiţiile co- mune ale operei de înfăptuit. 
In' această privință, presa din toate ţările poate jucă un foarte mare rol, 
Ea poate aduce eminente servicii ideei păcei, pre- dicând continuu nevoia cooperărei între popoare şi necesitatea pentru fiecare popor de a se supune con- diţiilor indispensabile acestei colaborări. 
In ce priveşte noțiunea suveranităței naţionale, o evoluţie interesantă este pe cale de a se produce. Integral absolută altădată, concepţia suveranităței a început, încă din secolul trecut să cedeze puţin din absolutismul său. Crearea Societăţei Naţiunilor şi tot complexul tratatelor internaţionale încheiate în 
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ultimul timp, au tăiat mici părţi din vechiul absolu- 
tism, | | | 

In această direcţie, mai rămâne încă mult drum 
de făcut, 

Crearea unei legături federale între popoarele eu- 
ropene, va mai avea de învins un alt obstacol se- 
rios; credinţa transmisă de veacurile trecute şi care 
pentru unii este o adevărată dogmă, că popoarele 
diferite trebue să aibă interese opuse, ba chiar im- 
posibil de conciliat; că deci orice graniţă separă, nu 
numai popoare deosebite, dar şi interese opuse. 

Această credință este exagerarea unui adevăr: 
acela că fiecare popor îşi are propriile sale interese. 
Dar aceasta nu însemnează, că aceste interese sunt, 
din principiu, opuse intereselor celorlalte popoare, şi 
este încă mai puţin exact că nu ar fi conciliare po- 
sibilă între interesele diferitelor popoare, 

Dimpotrivă, trebue să existe interese comune tu- 
turor popoarelor, sau cel puţin tuturor popoarelor 
cu o civilizaţie apropiată, şi pe de altă parte, inte- 
resele unei naţiuni trebue să se poată armoniză cu 
interesele celorlalte, pentru a permite cooperarea 
popoarelor, care este naturală şi necesară. 
Dacă este adevărat că în timpuri foarte îndepăr- 

tate, naţiunile trăiau izolate, lucrurile s'au schimbat 
de mult. In vremea noastră, desvoltarea excepţio- 
nală a relaţiilor internaţionale, politice şi comerciale 
au accentuat continuu interdependența dintre. na- 
țiuni şi avântul extraordinar al mijloacelor de. co- 
municație de tot îelul, feroviare, maritime, aeriene, 
telegrafice, telefonice, radiofonice, tind să creieze o 
fericită cooperaţie între popoarele cele mai înde- 
părtate. 

In lumina acestor idei şi acestor speranţe, trebu- 
iesc privite interesele proprii ale fiecărui popor. 

Şi aici presa de pretutindeni îşi va îndeplini înalta 
ei menire şi va servi câuza umanităţei, propagând 
posibilitatea şi necesitatea de a conciliă interesele 
diferitelor naţiuni.
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Viitorul civilizaţiei este în pace şi în apropierea popoarelor, care trebue să ştie să armonizeze intere- sele lor şi să se supună intereselor supreme ale civi- lizaţiei. 

Rezumând într'o singură frază schiţa pe care am făcut-o asupra politicei păcei, am putea spune, că ea urmăreşte realizarea ideii abstracte-a păcei, prin Cooperarea naţiunilor, cooperare organizată în aşa fel, încât pacea să devină pentru popoare o necesi- tate absolută, şi că pe de altă parte, legăturile mul- tiple ce urmează a se creiă în acest scop între po- poare, trebuesc să conducă la confederarea Statelor. Naţiunile civilizate au datoria de a lucră din toate puterile lor, pentru a organiză o astfel de confede- raţie, susceptibilă de a satisface interesele legitime ale tuturor popoarelor. 
Acesta este viitorul de fraternitate şi de îericire, spre care trebue să tindem toţi, rupând pentru tot- deauna cu un trecut de izolare, de ură şi de război. 
Toate popoarele europene trebue să se asocieze sincer la această operă fecundă şi grandioasă. | Să gonim departe de noi orice tentațiune de a ne izolă, de a lucră pentru interesele noastre exclusive, Cu speranţa secretă de a înviă un trecut ce ni se pare mai bun. 
Trecutul este plin de învățăminte. El trebue stu- diat, pentru a profită de lecţiile lui. Dar când este vorba de a întreprinde o acţiune, să nu ne întoarcem niciodată ochii spre trecut. E] este un capitol închis 

al existenţei noastre: ceeace va îi nu este niciodată reproducerea a ceeace a fost. 
Să ne îndreptăm cu hotărîre privirile noastre că- tre viitor şi să ne lăsăm conduşi de justiţie, de aspi- rațiile profunde ale populare, pentru pace şi de idealul de feri ] geriiului uman. 
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