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broş. în-8 de 15 pag., Bucureşti 1914. 
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Continuăm, în acest al doilea volum, publicarea 

cuvântărilor Domnului G. G. Mironescu, fost Prim 

Ministru. 

Precum am arătat în înştiințarea din fruntea pri- 

mului volum (publicat în lunie 1930), noi nu facem 

o culegere completă a discursurilor Domnului Miro- 

nescu, ci adunăm mai ales pe acelea privitoare la 

politica externă, sau la chestiuni de interes cu totul 

general sau naţional. 

Am păstrat aceleaşi resule ca şi în volumul întâiu 

şi anume : 

1. La cuvântările ce au fost rostite în limba îran- 

ceză, am alăturat traducerea în româneşte ; 

2. Am reprodus discursurile în ordinea cronolo- 

gică, indicând în fruntea fiecăruia data când a fost 

pronunțat şi obiectul discursului ; 

3. Pentru streinătate am extras şi din acest volum 

cuvântările rostite în limba îranceză, publicându-le 

separat sub titlul: ALLOCUTIONS ET DISCOURS, 

deuxieme fascicule. 

Volumul întâiu se oprea lu 30 Mai 1930. Deci a- 

cest al doilea volum continuă dela lunie 1930. O ex- 

cepţie însă am făcut, publicând la începulul acestui 

volum o cuvântare mai veche de interes naţional, 

rostită în şedinţa Senatului din 16 August 1920. 

Pentru înlesnirea cititorilor, am reprodus la finele 

prezentului volum şi tabla de materie a volumului în- 

fâiu (completând în unele locuri indicarea obiectu- 

lui cuvântărei). 
EDITORII 

Aprilie, 1937. 

 



CUVÂNTĂRI DE GEORGE G, MIRONESCU 

VOLUMUL AL DOILEA 
    

16 August 1920") 

Cuvântare rostită în şedinţa 

Senatului din 16 August 1920 la 

discuțiunea generală asupra Tra- 

tatului de pace cu lingaria. 

Domnule Preşedinte, 

Domnilor Senatori, 

Tratatul cu Ungaria, ce suntem chemaţi a ra- 

tifica, consfinţeşte pentru noi Românii, precum 

s'a mai spus de altfel, curmarea unui proces care 

a durat 10 veacuri. Este cea mai îndelungată 

luptă ce a avut să ducă un popor spre a sfărâma 

lanţurile robiei. 

Din această simplă constatare rezultă un înăl- 

“ător învăţământ, anume: că idealul unui popo: 

vrednic nu poate să fie înmormântat. (Aplauze). 

Oricari ar fi piedicile cari i s'ar pune în cale, 

oricât de puternic ar fi asupritorul, oricâte vlo- 

*) Reproducem aci discursul acesta, care ar fi trebuit să îi- 

gureze în îcuntea primului volum apărut în 1930. Reamintim 

că în culegerea de Cuvântări, al cărui volum II este acesta, noi 

nu presentâm publicului o culegere complectă a discursurilor 

d-lui G. G. Mironescu, ci am obţinut autorizaţia a publica în 

această colecţie numai discursurile cari nu se referă la con- 

troverse politice de partid şi nu au caracter de polemică. Am 

adunat deci numai discursurile în legătură cu politica externă 

şi cele cari tratează chestiuni de interes cu totul general sau 

naţiona!. (Nota Editorilor).
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lene, orice persecuţiuni, oricâte crime s'ar acu- 

mula spre a înăbuşi conştiinţa naţională a unui 

neam, ziua dreptăţii va veni pentru poporul care 
ştie să apere cu voinicie dreptul său. (Aplauze). | 

Lung, nespus de lung a fost calvarul poporului 
nostru. 

Implântaţi aici, la porţile Orientului, ca o sen- 
tinelă înaintată a civilizaţiunii latine, noi am avut 

de îniruntat toate primejdiile şi toate neajunsu- 
rile acestei misiuni periculoase şi nobile. 

În primele timpuri, când poporul nostru abia 
se plămădea, am îost într'un continuu sbucium, 
din cauza puhoiului barbarilor ce se revărsau din 
Asia pe la noi. , 

Cu toate acestea ne-am putut închega şi ne-am 
putut întări într'atât, încât mai târziu am oprit 
în loc, timp de două veacuri, formidabila invazie 
a Turcilor. 

Ce forţă extraordinară reprezentau Turcii, ne 
putem da seama dacă ne aducem aminte că domi- 
națiunea lor se întinsese până la Veneţia, că au 
ținut sub stăpânirea lor, jumătate de veac, Un- 
garia şi ajunsese până sub zidurile Vienei. 

Ei bine, pe când toate popoarele din sud-estul 
Europei căzuseră sub jugul otoman, Țările Ro- 
mâne îşi păstraseră neatârnarea şi rezistau cu 
glorie în contra atacurilor neîncetate ale Turcilor. 
(Aplauze). 

Această eroică şi îndelungată rezistenţă a mă- 
cinat cu încetul formidabila putere a Turcilor. 

De aceea, cu drept cuvânt, s'a putut spune că 
vitejia Românilor a cruțat civilizaţia occidentală 
de o catastrofă.
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Sentinela latină dela gurile Dunării şi-a înde- 

plinit dar, în mod glorios, periculoasa sa misiune. 

(Aplauze). 

Dar, împlinindu-şi acest mare rol istoric, po- 

porul nostru a avut să sufere consecinţele greu- 

tăţilor ce rezultau din misiunea sa : 0 existenţă 

continuu sbuciumată, necontenite războaie, veş- 

nica nesiguranţă a zilei de mâine. 

Aceste împrejurări au întârziat, au stânjenit 

mult întreaga desvoltare a neamului nostru. 

Pe când fraţii noştri din Apus şi celelalte po- 

poare occidentale profitau de reînvierea culturală 

adusă de „Renaştere“ în zorii timpurilor mo- 

derne, poporul român era veşnic pe câmpurile de 

bătae sau în bejenie. 

Tot din cauza acestei existenţe necontenit a- 

meninţate şi turburate, realizarea unităţii politice 

a poporului nostru a fost împiedicată, sau mai 

exact întârziată. 

Soarta nu ne dădea răgaz. A fost peste puterile 

noastre şi ar fi fost peste puterile oricărui alt 

popor ca, în acelaş timp, să facem, în curs de 

veacuri, zid de apărare a civilizaţiei în conira 

barbariei şi să ne apărăm propria noastră exis- 

tenţă necontenit ameninţată, iar pe de altă parte 

să isbutim, în aceeaş vreme, a desrobi ramurile 

asuprite ale neamului nostru. (Aplauze). 

Dar acest ideal a fost urmărit continuu de po- 

porul nostru de pretutindeni. 

Intrun moment chiar am putut să-l înfăptuim 

în bună parte sub Mihai-Viteazul, pentru o clipă; 

dar a-l îndeplini statornic ne-a fost imposibil.



— 10 — 

Dimpotrivă, am avut durerea să suferim ampu- 
tări: răpirea Bucovinei şi luarea Basarabiei. | 

Astfel, acum şase ani, la începutul războiului 
mondial, jumătate din poporul nostru zăcea încă 
sub jug străin. | 

Ce deosebire e între ceeace era acum şase ani 
şi ceeace este astăzi ! | 

Cu câtă bucurie trebuie să constatăm că, ori- 
cari ar îi lipsurile încă rămase, ziua dreptăţii a 
venit şi pentru poporul nostru. 

Ka a venit mulţumită vitejiei neîntrecute a os- 
taşului român (aplauze), mulţumită sprijinului 
puternic al aliaţilor noştri (aplauze) şi mulţumită 
vigoarei sufleteşti şi puterii de rezistenţă a po- 
porului nostru. (Aplauze). 

Dar, d-lor senatori, precum am spus şi cu altă 
ocaziune, nu trebuie să ne închipuim că genera- 
țiunea noastră a făcut totul. 

Fără a încerca să reduc splendidul rol al gene- 
raţiunii actuale, fără a micşora marile merite ale 
bărbaţilor de Stat contemporani din Regat şi din 
provinciile alipite şi recunoscând meritele nepie- 
ritoare ale Majestăţilor Lor Regele şi Regina (a- 
plauze), nu trebue însă să uităm cât au luptat, în 
cursul veacurilor, generaţiunile precedente pentru acest măreț scop. 

Necontenit ele au avut aceasta în vedere, ne- contenit au întreţinut şi au înviorat flacăra ne- stinsă a idealului nostru naţional. 
Noi am avut norocul Și bucuria de a completa muncă lor; dar, fără de această îndelungată mun- că, nimic nu am fi putut face. 
De aceea trebuie să purtăm adâncă TEcunoş-
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tinţă tuturor marilor Voevozi, boieriior, învăţaţi- 

ior — cronicari, istorici, poeţi, etc. — admirabilei 

preoţimi, vânjoasei pături ţărăneşti, cari toţi, în 

decursul veacurilor, luptând pe toate căile — prin 

războaie, ori prin revoluţiuni contra asupritorilor 

sau prin mijloace paşnice, — au menţinut Viu 

idealul nostru naţional şi au făcut posibilă marea 

zi de astăzi. (Aplauze). 

Nu voiu schiţa aici lupta frumoasă şi tenace, 

dusă, în cursul secolelor, de Românii de pretutin- 

deni, pentru realizarea unităţii naţionale. 

Au vorbit despre aceasta colegii cari m'au pre- 

cedat la această tribună. 

Dar se cuvine să zic un cuvânt de partea tra- 

gică şi glorioasă pe care au avut-o Transilvănenii, 

Bănăţenii şi Bucovinenii în războiul liberator. 

(Aplauze). 

Toate ramurile poporului nostru şi-au făcut 

splendid datoria. 

Dar Transilvănenii, Bănăţenii şi Bucovinenii 

au avut situaţia cea mai grea. Prin denumirea de 

Transilvăneni eu înţeleg şi pe Românii din Cri- 

şana şi Maramureş. 

Supuşi dominaţiei dușmane, ei au fost mânaţi 

cu forţa să lupte împotriva propriului lor ideal. 

Trimişi dela început în primele linii de bătaie, 

ei au fost puşi între două focuri: al duşmanilor de 

acasă şi al liberatorilor din afară. 

Nenumăraţi feciori falnici ai neamului nostru 

au pierit jertiă acestei tragice soarte. 

Dar alţii, cu riscul vieţii, şi cu toate torturile ce 

ştiau că vor atrage asupra familiilor lor de acasă, 

au căutat să treacă în liniile de luptă ale aliaţilor, 

=



şi mulţi, din fericire, au izbutit să ajungă acolo 
teîeri. Na 

Ei bine, ce-au făcut ei, odată ajunşi în liniile a- 

liaţilor ? 
S'au mulţumit ei oare, sătui de durere şi de lup- 

tă, să ducă viaţa relativ liniştită de prizonieri şi 

să aştepte astiel ca să culeagă, mai târziu, fructul 
victoriei ? 

Nu! Ei s'au înrolat în armatele aliaţilor şi au 
dus lupta mai departe contra asupritorilor şi pen- 

tru realizarea idealului naţional. (Aplauze). 

Pe toate fronturile: în România, în Rusia, în 
Italia, în Franţa, pe frontul balcanic, în armata 
americană, până şi în Siberia, Transilvănenii, Bă- 
năţenii şi Bucovinenii au luptat cu glorie în rân- 
durile aliaţilor. (Aplauze). 

Au fost pe frontul italian grupuri întregi de 
Transilvăneni, Bănăţeni şi Bucovineni, cari în 
cursul nopţii, au putut să se strecoare în liniile 
italiene şi a doua zi, îmbrăcând uniforma italiană, 
au reintrat în foc pentru eliberarea neamului. (A- 
plauze). 

În Aprilie 1918, am luat parte, la Roma, la un 
însemnat congres al popoarelor asuprite din Aus- 
tro-Ungaria, congres care a determinat 0 politică 
mai fermă a aliaţilor în favoarea desmembrării 
Austriei, adică a liberării integrale a popoarelor 
asuprite de Austria şi Ungaria. 

Cu prilejul acestui congres, am ailat că peste 
17.500 de Transilvăneni, Bănăţeni, Bucovineni, 
erau prizonieri de război în Italia. Mai târziu 
numărul lor a fost mult mai mare.
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Am căutat să-i văd. Nam putut vedea decât o 

parte din ei, la Camaldoli şi la Cassino. 

N'am să vă descriu bucuria nespusă a acestor 

viteji, când au văzut pe unul din ai lor că vins să 

se intereseze de dânşii. 

Nimeni nu-i vizitase până atunci şi unii dintre 

ei erau de patru ani în captivitate, făcuţi prizo- 

nieri de Sârbi în Serbia şi trecuţi apoi în Italia. 

Au fost, d-lor senatori, momente de o nedes- 

criptibilă emoție. Şi astăzi nu pot să mă gândesc 

fără înduioşare la acele clipe. Dar nu despre a- 

ceasta voiesc să vă întreţin. Voiesc să constat un 

lucru. 
Ce credeţi că mi-au cerut aceşti viteji ? 

Mi-au cerut ei vre-o îmbunătăţire a soartei lor? 

Mi-au cerut ei vre-un avantaj oarecare pentru îa- 

miliile lor, sau pentru dânşii ? 

Nu, nu mi-au cerut nimic din toate acestea. Un 

singur lucru mi-au cerut: să dobândesc aprobarea 

guvernului italian ca să intre în foc, ori în rându- 

rile armatei italiene, ori în rândurile altei armate 

aliate (aplauze prelungite), spre a lupta pentru 

triumiul dreptăţii şi pentru realizarea idealului 

nostru naţional. (Aplauze). 

Fi credeau că eu am o misiune oficială. Nu a- 

veam asemenea misiune. Tot ce am făcut, am fă- 

cut din propria mea iniţiativă, fără nici o însăr- 

cinare oficială şi, se înţelege, cu propriile mele 

mijloace, fără ajutorul nimănui. (Aplauze). Dar 

şi fără misiune oficială, am putut, împreună cu 

alţi colegi români şi sprijinit mai ales de delegații 

Franţei, d-nii: Albert Thomas şi Franklin Bouil-
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lon, să obţinem aprobarea formării unei legiuni 
române pe frontul. italian. | 

Pentru a înţelege şi a aprecia mai deplin no- 

bleţea acestei oferte a prizonierilor români din Ita- 
lia, de a-şi vărsa sângele pentru neam, trebuie să 
adaug că ei ştiau atunci că ţara noastră jusese 
scoasă din luptă şi îşi dădeau seama că duşmariii 

noştri erau la apogeul puterei lor. 
Ei bine, d-lor senatori, cu astiel de fii, neamul 

nostru nu putea să nu isbutească. (Aplauze pre- 
lungite). 

În asemenea ocaziuni ne putem da seama că, 
oricari ar îi scăderile individuale ce constatăm 
printre noi — şi nu se poate să nu existe aseme- 
nea scăderi, — poporul nostru, luat în întregime, 
este un popor admirabil. (Aplauze prelungite). 

Voci: Bravo! 

D-l G. G. Mironescu : Tocmai de aceea, din 
cauza calităţilor alese ale neamului nostru, din 
cauza rolului glorios pe care el Pa jucat pentru 
apărarea _civilizaţiunii, din cauza deplinei legit:- 
mităţi a revendicărilor noastre, trebuia să ni se 
facă dreptate mai completă. ( Aplauze). 

Știm — am mai spus-o şi altă dată, — că drep- 
tatea absolută nu există în lumea aceasta. 

Știind aceasta, România s'a hotărît dela înce- 
put, să-şi impue anume sacrificii, în dorinţa de a 
păstra bune relaţiuni de vecinătate cu popoarele 
dimprejur. Pe de altă parte, România a înţeles 
că trebue să se supună la unele fatalităţi geogra- 
fice, pentru a nu stânjeni desvoltarea economică 
a unor regiuni. 

De aceea noi nu am cerut tot ce ni se cuvenea.
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Am făcut sacrificiul de a lăsa în afară de re- 

vendicările noastre peste un milion de Români, 

trăind, cei mai mulţi, în mase compacte, la îron- 

tierele noastre, în afară de cei şase sute de mii 

Români macedoneni. 

Nici un alt popor nu a făcut, din propria sa 

iniţiativă, un aşa enorm sacriiiciu. 

Se cuvenea deci să se dea satisiacţiune deplină 

revendicărilor noastre moderate. 

Dar, d-lor senatori, am fi ingraţi dacă nu am 

recunoaşte, cât este de mare, deşi este incom- 

plectă, opera de dreptate ce s'a făcut pentru nea- 

mul nostru, prin tratatul de pace ce discutăm şi 

prin celelalte tratate încheiate în urma războiului. 

Nu numai atâtţ. Dar, prin realizarea aceasta, 

deşi incompletă, a unităţii noastre politice, nea- 
mul nostru, care era ameninţat în existența sa, 

şi-a sigurat vieaţa şi posibilitatea unei desvoltări 

libere în viitor. 
In adevăr, realizarea unităţei naţionale era, 

pentru noi Românii, nu numai o chestiune de 

dreptate, ci şi o chestiune de existenţă. 

Prin împărţirea în trei grupuri răsleţe a popo- 

rului nostru, nu numai sufeream o nedreptate chi- 

nuitoare şi nu puteam da toată măsura noastră în 

concertul popoarelor, nu puteam contribui cu 

toate forţele noastre pentru progresul omenirii, 

dar însăşi existenţa neamului nostru era veşnic 

în pericol. 
Desnaţionalizarea Transilvănenilor, Bănăţeni- 

lor, Bucovinenilor, Basarabenilor, ar îi adus nea- 

părat stingerea prin sufocaţiune a Românilor din 

valea Dunării.
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De aceea, oricari ar fi lipsurile pe cari le con- 

statăm în tratatul acesta şi în celelalte, noi trebue 

să recunoaştem că prin unirea "Ţărilor Române, 
azi dobândită pentru vecie, s'a asigurat existenţa 
neamului românesc şi libera lui desvoltare în vii- 

tor. : 
Prin întregirea neamului, astfel cum este făcu- 

tă, România a devenit un Stat de 17.000.000 lo- 

cuitori, aproape egal în populaţiune cu Spania. 

Avem o suprafaţă de peste 300.000 km. pătraţi, 
adică mai mare decât a Italiei. Avem bogății na- 
turale imense, cari întrec bogăţiile celor mai multe 
din Statele europene. 

Depinde de noi ca să ne ridicăm la înălţimea. la 
care ne chiamă aceste resurse morale şi mate- 

riale. (Aplauze). N 
Avem faţă de noi, avem faţă de omenire o da- 

torie mare de îndeplinit: aceea de a închega defi- 
nitiv şi trainic ceeace, după atâta trudă, am do- « 
bândit, pentru ca urgia vremurilor să nu mai 
poată niciodată distruge ce s'a clădit şi pentru 
ca neamul nostru să joace în lume rolul ce me- 
rită. 

O întreagă operă de consolidare a Patriei este 
de realizat. 

Această operă este urgentă. 
Nu trebuie să ne închipuim că problema con- 

solidării noastre politice, economice, culturale 
poate să mai aştepte. Nu. Prelungirea stării de 
dezorganizare în care ne aflăm ar putea să ne îie 
fatală. 

Nu trebuie, asemenea, să pierdem din vedere 
că situaţia externă nu este tocmai liniştitoare.
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Aceasta este un motiv mai mult ca să ne grâ- 

bim a ne uni cu toţii, pentru a îndeplini această 

consolidare politică, economică, culturală (aplau- 

ze), ca să fie mai repede în măsură, scumpa 

noastră Patrie întregită, de a rezista tuturor pri- 

mejdiilor. (Aplauze). 

Un popor, un neam, are o anumită cantitate de 

energie. Fa trebuie întotdeauna întrebuințată cu 

iolos şi este totdeauna greşală a o risipi în zadar. 

Dar atunci când ne găsim într'o situaţiune ca 

aceea de azi, este o adevărată crimă a risipi în ri- 

valităţi sau certuri personale, în preocupaţiuni 

“meschine, această energie, care trebue în între- 

gime întrebuințată la consolidarea şi înălţarea 

iubitei noastre patrii. (Aplauze). 

De mult, înainte de a intra în război, în 1915, 

m făcut apel la unirea tuturor, pentru a pregăti 

războiul liberator şi a înfăptui întregirea nea- 

mului. 

Reînoiesc de aci apelul cel mai călduros la uni- 

ea tuturor oamenilor de bine, pentru ca, printr'o 

patriotică colaborare, să se realizeze cât mai 

i repede consolidarea politică, economică şi cultu- 

rală a neamului românesc. (Aplauze). 

Să ascultăm glasul poetului revoluţiunii transil- 

vănene din 1848: „Acum ori niciodată, Români 

din patru unghiuri, uniţi-vă în cuget, uniţi-vă în 

simţiri““. (Aplauze prelungite). 

        
So Tao îoi 

a 

IPRU MI! a? 

    



8 lunie, 1930 

Cuvinte rostile în calitate de 
Preşedinte al Consiliului de mi- 
nistri, în şedinfa Reprezentaţiu- 
nei naţionale, formată din amân- 
două Corpurile legiuitoare, în- 
frunite într'o singură Adunare, 
pentru restaurarea în drepturile 
Sale Regale a Majestăfei Sale 
Regelui Carol al Ii-lea. 

Domnule Preşedinte, 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputaţi, 

Ţara şi neamul românesc trec prin momente 
dramatice, dar şi măreţe. 

Oricât de frumoase ar îi vorbele pe cari le-am 
putea rosti astăzi, atenţiunea noastră se îndreap- 
tă, în mod ferm, asupra faptelor. 

Intăptuim un capitol nou în viaţa neamului ro- 
mânesc. Intrăm în făgaşul normal, dela care o în- 
tocmire artificială ne-a îndepărtat şi suntem în- credinţaţi că revenirea la acest făgaş normal are să fie spre fericirea neamului românesc. (Ovatiuni prelungite, strigăte de „bravo“'). 

Guvernul, asociindu-se la această operă, în care vede salvarea ţărei, chiamă pronia cerească
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asupra acestei noui îndrumări a neamului româ- 

nesc şi, călăuzit de interesele supreme ale neamu- 

lui, este convins că vom avea cu toţii numai a- 

ceeaşi ţintă: „Patria înainte de toate; interesele 

ei înaintea tuturor“. (Ovațiuni prelungite). 

De aceea, tocmai pentru că nu este timpul vor- 

belor, ci al faptelor, să păşim de îndată la ultimul 

act constituţional, pentru a învesti cu putere 

Jegală ceea ce am început să întăptuim şi să stri- 

găm : 

Trăiască România ! 
Trăiască Majestatea Sa Regele Carol al II-lea. 

(Aclamații prelungite şi îndelung repetate. A- 

dunarea ovationează îndelung. Strisăte: „Trăiască 

Majestatea Sa Regele“).



21 juin, 1930 

Le Programme de la Confe- 
rence de Sirbske Pleso. Rapporis 
avec la Bulgarie. Declarations 
faites aux represenfants de la 
presse roumaine ef 6lrangere, 
r&unis au Minislere des Affaires 
efrangeres (â Bucarest). 

Mesdames, Messieurs, 

Dans notre reunion d'aujourd'hui, je mai â 
vous signaler aucun fait nouveau de politique €- 
trangere. 

Mais beaucoup d'entre vous, mayant demande 
des €claircissements au sujet de la conference de 
la Petite Entente qui aura lieu du 25 au 28 juin 
ă Strbske Pleso en Tehecoslovaquie, je vais vous 
donner quelques indications sur le programme de 
la conference. 

I! s'agit, comme vous le savez, de la r&union 
annuelle habituelle des Ministres des afiaires €- 
trangeres de la Petite Entente. Ces rcunions ont 
une grande importance pour notre alliance tri- 
partite. Elles ont reussi â renforcer progressive- 
ment les liens qui unissent nos trois peuples. L'an- 
n6e dernitre noiis avons realis€ un progrăs impor- 
tant, en Signant le traițe dWarbitrage entre nos 
irois Etats. Ce fut lă le premier trait commun
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conclu entre les trois €tats de la Petite Entente, 

consacrant, d'une maniăre expresse, Lunite de 

notre alliance ă trois. 
Le programme gânâral de la Conference est 

le suivant : 
La conitrence examinera d'abord les €vene- 

ments internationaux dans leurs rapports avec la 

Petite Entente. 
En second lieu, elle discutera les questions sp6- 

ciales des trois Etats, ainsi que les problâimes qui 

se posent entre chaque Ftat de la Petite Entente 

et les deux autres. 
En troisisme lieu, elle s'occupera de Lattitude 

ă prendre dans Pinterât de la consolidation de la 
paix et aura ă examiner les mesures pratiques, 

propres ă €liminer les difficultes qui sont de na- 

ture ă empâcher ou retarder cette consolidation. 
Dans cet ordre d'idees, la conference discu- 

tera la proposition de M. Briand, relative ă la t6- 

deration Furopsene. 
La Roumanie a fait dejă connaitre qu'elle ap- 

prouve, en principe, la proposition du Ministre des 
Affaires Etrangeres Frangais. Les deux autres 
Etats sont du m6me avis. Nous devons nous met- 

tre d'accord sur Paction ă entreprendre en com- 

mun, pour la râalisation de la grande idâe fran- 

Caise. 

En ce qui regarde spâcialement la Roumanie, 

elle est &galement oblige de discuter les termes 

de sa r&ponse dâtaillee et de son action avec la 

Pologne, son allice. Jai d'ailleurs dâjă eu soin 

d'informer les ministres des Afiaires Etrangeres
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de -Yougoslavie et de Tehecoslovaquie de cette 

obligation qui incombe ă la Roumanie. 

Aprăs la discussion de ces problemes d'ordre 

politique, on devra s'occuper des questions €cono- 

miques. 
Les pourparlers engagâs pour la conclusion 

d'une convention commerciale entre la Roumanie 
et la Tchecoslovaquie sont tres avancâs. 

Il est probable que cette convention sera sig- 
n€e, au cours mâme de la Conference. 

Les negociations commerciales avec la Yougo- 
slavie ont commencâ, il y a quelque temps. Mais, 
jusqu'ă prâsent, elles ne sont pas suiffisamment 
avancâes, pour qu'il soit possible d'esperer la sig- 
nature de la convention ă Strbske Pleso. 
“D'une manicre generale, nous poursuivrons les 

discussions en vue de la ralisation de la Petite 
Fntente Economique. Cette idee a îait d'impor- 
tants progres en ces derniers temps. Les difficul- 
t€s, qui paraissaient insurmontables, ont &t€ €car- 
tees. Les relations €conomiques entre les trois E- 
tats sont devenues ainsi plus intimes. 

En outre, nous avons Viniention de fortifier 
notre situation 6conomique, en collaborant Egale- 
ment avec les autres pays, qui ont les mâmes în- 
terâts agricoles que nous. Jusqwă ce jour, cette 
question m'a €t€ discut&e que par les organisations 
professionnelles. Lorsque des propositions <on- 
cretes seront precisâes, la question viendra dans 
la discussion des gouvernements. 

„Enfin, la Coni&rence de la Petite Entente exa- 
minera certaines propositions destinces â donner 
un aspect encore plus unitaire ă notre alliance.
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Nous aurons 6galement ă prendre des mesures 

susceptibles d'intensifier toujours d'avantage ie 

rapprochement intellectuel entre les trois Etats. 

A cet 6gard, un grand pas a dâjă 6t€ fait, V'ann6e 

dernitre, entre la Tehcoslovaquie et la Roumanie, 

par la conclusion d'une convention relative â P6- 

change de professeurs. Un nouveau pas sera fait, 

dans cette voie, ă la coniârence qui se reunira 

bientât dans la jolie region de Tatra. 

Questionn€ par un journalisie bulgare, sur le sort de 

Paccord avec la Bulgarie, relatif â la levâe du s6quesire 

appliqu€ pendant la guerre, sur les biens bulgares situes en 

Roumanie et qui n'a pas 6t€ ratifi par la Roumanie, en 

m&me temps que les autres accords conclus ă la Haye, M. 

Mironesco a donn€ les explications suivantes : 

En realit€, cette convention spâciale îait partie 

des accords de la Haye. Mais, 6tant donne qu'il 

n'a pas 6t6 exig6 que les instruments de ratitica- 

tion de cette convention sp&ciale soient presents 

en meme temps que ceux des accords de la Haye, 

on a par cela reconnu sa nature exceptionelle et 

il en resulte la libert€ pour la Roumanie de procc- 

der selon les circonstances. 

La Roumanie m'a pas ratifi€, jusqwă ce jour, 

cette convention speciale, parce que PEtat Bulgare 

doit trancher auparavant certaines questions en 

suspens et doit remplir certaines obligations. 

Le Gouvernement bulgare soutient qu'il ne doit 

satisfaire ă ces obligations qwapres la ratification 

de la convention speciale. Mais le Gouvernement 

roumain tient ă se rendre compte exactement de 

quelle maniere la Bulgarie entend remplir ces o-
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bligations. Voici pourquoi, la ratification de Pac- 
cord a 6t6 retardee. 

Le gouvernement roumain est anim vis-â-vis 

de la Bulgarie, de la meilleure bonne volonte. Il 
a la plus vive sympathie pour le peuple laborieux 
d'au-delă du Danube et il desire vivre avec lui, 

en bons rapports. Mais, en mâme temps, le gou- 
vernement roumain est tenu de proteger ses na- 
tionaux qui habitent la Bulgarie. Notre gouverne- 
ment ne saurait Gtre satisfait de voir qu'on sem- 
ble vouloir crcer en Bulgarie, aux Roumains, des 
conditions ă ce point difficiles, qw'ils prefărent 
cmigrer de Bulgarie et abandonner les biens 
qu'ils y poss&dent. 

TRADUCERE ” 

21 Iunie, 1930 

Programul Conferinţei de la 
Sirbske Pleso. Raporturile cu 
Bulgaria. Declaraţiuni făcute re- 
prezenianților presei române și 
sfrăine, întruniți la Ministerul 
Afacerilor străine (București). 

Doamnelor, Domnilor, 

În reuniunea noastră de astăzi nu âm să vă sem- nalez nici un fapt nou de politică externă. Dar cum mulţi dintre D-voastră, mi-au cerut lă- imuriri- cu privire la Conferinţa Micei Intelegeri care va avea loc dela 25 la 28 Iunie, la Strbske Pleso în Cehoslovacia, am să vă dau câteva indicaţiuni asu- bra programului conferinţei.
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Este vorba, după cum ştiţi, de sesiunea anuală 

obişnuită a Miniştrilor de Afaceri Străine ai Micei 

Inţelegeri. Aceste reuniuni au o deosebită însemnă- 

tate pentru alianţa noastră tripartită. Ele au reuşit 

să întărească tot mai mult legăturile cari unesc cele 

trei popoare. Anul trecut am realizat un progres în- 

semnat prin semnarea tratatului de arbitraj dintre 

cele trei State ale noastre. Acesta a fost primul tra- 

tat comun încheiat între cele trei State ale Micei In- 

ţelegeri, consacrând astfel, în mod expres, unitatea 

alianţei noastre în trei. 
Programul general al Conterinţei este următorul : 

Conferinţa va examina mai întâiu evenimentele 
internaţională în raport cu Mica Inţelegere. 

În al doilea rând va cerceta problemele speciale 

ale Micei Inţelegeri, cât şi acelea cari sunt de solu- 

ționat între fiecare stat al Micei Inţeiegeri şi cele- 

lalte două. __ 
In al treilea rând se va ocupa de hotăririle ce tie- 

buiesc luate în vederea consolidării păcei şi va cer- 

ceta măsurile practice menite să înlăture greutăţile 

cari pot să împiedice sau să întârzie această con- 

solidare. 
In aceiaşi ordine de idei, conferinţa va desbate 

propunerea D-lui Briand, referitoare la Federaţiunea 

Europeană. 
România a şi adus la cunoştinţă că aprobă în prin- 

cipiu propunerea Ministrului de Afaceri Străine 

Francez. Celelalte două state sunt deasemenea de 

acord. Urmează să ne înţelegem asupra acţiunii de 

întreprins în comun, pentru aducerea la îndeplinire 

a marei idei franceze. 
În ceiace priveşte România, în special, ea este încă 

obligată să desbată cu aliata sa Polonia. termenii 

precişi ai răspunsului şi acţiunea de întreprins. De 

altiel am avut grijă să încunoştiințez pe Miniştrii 

Afacerilor Străine ai Jugoslaviei şi ai Cehoslovaciei 

de această obligaţiune care incumbă României. 
După desbaterea acestor probleme de ordin poli- 

tic, va urma să ne ocupăm de chestiunile economice.
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Tratativele în vederea încheierii unei convenţiuni 
comerciale între România şi Cehoslovacia sunt 
ioarte înaintate. ÎN | 

Este probabil că această convenţiune va Îi seni- 
nată, chiar în cursul Conferinţei. | _ 

Negocierile comerciale cu Jugoslavia au început 
încă de câtăva vreme. Nu sunt însă îndeajuns de îna- 

intate, pentru a se putea spera semnarea convențiu- 
nii la Strbske Pleso. _ 

In linie generală, vom continua discuţiunile în ve- 
derea realizării Micei Inţelegeri Economice. Această 
ideie a făcut însemnate progrese în ultimul timp. 
Greutățile cari păreau de neînvins au fost înlătu- 
rate. Legăturile economice dintre cele trei state vor 
deveni astfel mai strânse. 

Avem, pe lângă aceasta, intenţiunea să întărim 
situaţiunea noastră economică, prin o colaborare şi 
cu celelalte ţări cari au aceleaşi interese agricole ca 
noi. Până astăzi această chestiune nu a fost desbă- 
tută decât de organizaţiunile profesionale. După ce 
se vor îi precizat propuneri concrete, chestiunea va 
veni în discuţia guvernelor. 

In sfârşit, conferința Micei Inţelegeri va cerceta 
anumite propuneri menite să dea înfăţişare mai uni- 
tară alianţei noastre. 

Vom avea deasemenea de luat diferite măsuri în 
vederea unei intensificări tot mai vii a legăturilor 
intelectuale dintre cele trei state. In această privinţă 
un pas de seamă a îost făcut anul trecut, între Ce- 
hoslovacia şi România, prin încheierea unei conven- tiuni referitoare la schimbul de profesori. 
Un nou pas va fi făcut în aceiaş direcţiune la con- ferinţa care se va întruni în curând, în frumoasa re- Siune a Tairei. 

Intrebat de un jurnalist bul 
nii intervenite între România 
carea sechestrului, 
nurilor bulgare di 
ratificată de Rom 

gar asupra soartei convenţiu- 
şi Bulgaria cu privire la ridi- aplicat în timpul răsboiului asupra bu- n România, convenţiune care nu a fost ama în acelaș timp cu celelalte acorduri
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încheiate la Haga, D-l Mironescu a dat următoarele lămu- 

riri : 

In realitate, această convenţiune specială face 

parte dintre acordurile dela Haga. Intrucât însă nu 

Sa cerut ca instrumentele de ratificare ale acestei 

convenţiuni speciale să fie prezentate în acelaş timp 

cu acelea ale acordurilor dela Haga, rezultă că sa 

recunoscut natura sa excepţională şi prin consecinţă 

libertatea pentru România de-a proceda potrivit cu 

circumstanţele. 
România nu a ratificat până în prezent această 

convenţiune specială, pentrucă, în prealabil, trebuie 

ca statul Bulgar să soluţioneze diferite chestiuni în 

suspensie şi să îndeplinească oarecari obligaţiuni. 

Guvernul bulgar susţine că nu trebuie să îndepli- 

nească aceste obligaţiuni decât după ratificarea con- 

venţiunii speciale. Dar guvernul român doreşte să 

ştie precis în ce chip înţelege Bulgaria să-şi îndepli- 

nească aceste obligaţiuni. lată dece ratificarea con- 

venţiunii a întârziat. 
Guvernul român este însufleţit îață de Bulgaria 

de cea mai mare bunăvoință. El are cea mai vie sim- 
patie pentru poporul laborios de dincolo de Dunăre 
şi doreşte să trăiască cu el în bune legături. Dar, în 
acelaş timp, guvernul român este ţinut să ocrotească 
pe conaţionalii săi cari locuiesc în Bulgaria. Guver- 
nul nostru nu poate îi mulţumit să vadă creiarea în 

Bulgaria a unor astfel de condițiuni, încât Românii 

de acolo să prefere emigrarea din Bulgaria şi aban- 

donarea avutului ce au acolo.



26 juin, 1930 

L'Entenle Balkanique. Les re- 
lations avec la Bulgarie. Le bloc 
agraire de l'Europe Centrale. 
Deciarations faites ă Sirbske 
Pleso aux representanis de la 
presse fchecoslovaque. 

Mesdarmmes, Messieurs, 

Je suis heureux de pouvoir prendre contact 
avec la nation tehâco-slovaque par votre entre- 
mise. 

Ces iours-ci nous aurons loccasion de nous 
entretenir plus souvent. Comme d'habitude, les 
trois ministres tiendront au courant la presse de 
la Petite Entente et la presse âtrangtre de leur 
travail en commun, ainsi que des resultats de la 
confcrence. 

Pour le moment, je vais me contenter de r€- 
pondre en quelques mots aux trois questions sur 
lesquelles vous m'avez demande des &claircisse- 
ments: les possibilitss de l'Entente Balkanique, les 
rapports actuels entre la Roumanie et la Bulgarie, 
PEventualite€ d'un bloc agraire entre la Roumanie, 
la Yougoslavie et la Hongrie. 

Le rapprochement des peuples balkaniques est 
une n&cessit€ pour la paix du monde. C'est pour cela que la Roumanie a, dâs le debut, îavoris€ les initiatives tendant ă une Entente balkanique. Nous continuerons ă travailler dans ce sens.
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Touteiois, la confârence qui va se reunir, au 

mois doctobre, ă Ath&nes, ne sera pas officielle. 

Elle aura poutant une importance speciale par 

les personnalites qui vont s'y râunir et qui jouis- 

sent dV'une grande influence dans leurs pays. 

Toute bonne chose se râalise difiicilement. 

L'heureuse idee de crâer un lien amical entre tous 

les peuples balkaniques rencontre encore des s6- 

rieuses difficultes. 

Une periode de pr&paration est necâssaire, pour 

convaincre tous ces peuples qwune collaboration 

amicale entre eux est Punique moyen de se ga- 

rantir un avenir heureux et prospere. 

|! faudra attendre un moment psychologique et 

politique favorable, pour entreprendre des n€go- 

ciations ofiicielles. 

Mais, d'ores et dejă, il convient de constater 

que l'Entente Balkanique ne saurait se realiser 

que sur les bases territoriales actuelles, qui ne 

peuvent pas Gtre mises en discussion. Cette idee 

fondamentale n'est pas encore admise par tous les 

peuples balkaniques. 

Il est ă prâvoir que l'on commencera par creer 

une Entente entre les peuples qui approuvent cette 

idee. 
En ce qui concerne les relations entre la Rou- 

manie et la Bulgarie, elles se dâveloppent favora- 

blement. La Conftrence de Paris a tranche€ pres- 

que toutes les questions litigieuses qui existaient 

entre les deux pays. Une seule question impor- 

tante est encore ă resoudre, celle des biens bulga- 

res s6questrâes en Roumanie pendant la guerre. 

Mais les principales difiicultes €tant &cartees, je



ne vois pas d'obstacle aux relations amicales en- 
tre les deux pays. 

Quant ă la troisieme question qui vous int6- 
resse, — l'Eventualite d'un bloc agraire entre la 
Roumanie, la Yougoslavie et la Hongrie — je 
<rois qw'il est pr&matur€ de faire des pronostics. 

Jai 6t6 consult, ă ce sujet, il y a quelques 
mois. J'ai r&pondu que la râalisation d'un tel 
projet n'est pas impossible, mais que la Roumanie 
ne saurait participer ă un bloc agraire, sans une 
entente prealable avec la Tehâcoslovaquie. La 
question peut continuer ă former Pobjet des n6- 
gociations entre des organismes prives. Mais, au 
moment oii ces nâgociations auront abouti ă un 
resultat concret, la Roumanie examinera le pro- 
bleme dans ses rapports avec la Petite Entente et 
prendra sa resolution en plein accord avec la 
“Tehecoslovaquie et la Yougoslavie. 

  

TRADUCERE 

26 lunie, 1930 

Infelegerea Balcanică. Rapor- 
urile cu Bulgaria. Blocul agrar al Europei Centrale. Declara- fiuni făcute la Strbshe Pleso, reprezentanților presei  Ceho- 
slovace. 

Doamnelor, Domnilor, 

Sunt fericit că pot intra în legătură cu națiunea cehoslovacă, prin mijlocirea D-voastră. ă | Aceste câteva zile vom avea prilejul să ne între- tinem mai des. Ca de obiceiu, cei trei miniştri vor
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ține la curent presa Micei Inţelegeri şi presa străi- 

nă de munca lor în comun şi de rezultatele confe- 

rinței. 

Deocamdată mă voiu mulţumi să răspund în câte- 

va cuvinte la cele trei chestiuni asupra cărora mi-aţi 

cerut lămuriri : posibilităţile Inţelegerei Balcanice, 
raporturile actuale dintre România și Bulgaria. e- 
ventualitatea unui bloc agrar între România, Juto- 
slavia şi Ungaria, 

Apropierea dintre popoarele balcanice este o ne- 

. cesitate pentru pacea lumii. De aceia, încă dela în- 
ceput, România a sprijinit iniţiativele tinzând la o 
Inţelegere Balcanică. Vom lucra mai departe în a- 
ceastă direcţiune. 

Cu toate acestea, conferinţa ce se va întruni la 
Atena, în luna Octombrie, nu va îi oficială. Fa va 
avea totuşi o deosebită însemnătate prin personali- 
tăţile cari se vor întruni şi cari se bucură de o mare 
influenţă în ţările lor. 

Toate lucrurile bune se îndeplinesc cu anevoinţă. 

Fericita ideie de-a creia o legătură de prietenie în- 
tre toate popoarele balcanice, întâmpină încă greu- 
tăţi serioase, 

O perioadă de pregătire este trebuincioasă, pentru 
a convinge toate aceste popoare că o colaborare 
prietenească între ele este singurul mijloc prin care 

işi pot garanta un viitor fericit şi rodnic. 
Va trebui aşteptat un moment psihologic şi politic 

prielnic, pentru a întreprinde tratative oficiale. 
Insă, de pe acum, trebue să constatăm că Inţele- 

gerea Balcanică nu se va putea realiza decât înte- 
meiată pe bazele teritoriale actuale, cari nu pot îi 
puse în discuţie. Această ideie fundamentală nu este 

incă admisă de toate popoarele balcanice. 
, E de prevăzut că se va face întâiu o Inţelegere 
intre popoarele cari au aprobat această ideie. 

In ceiace priveşte relaţiile dintre România şi Bul- 
garia, ele se desvoltă mulţurmitor. Conterinţa dela 
Paris a soluționat aproape toate litigiile pendinte
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între cele două ţări. O singură chestiune de seamă 

mai urmează să fie -soluţionată, aceia a bunurilor 

bulgare sechestrate de România în timpul războiu- 

lui. Dar greutăţile principale fiind înlăturate, nu mai 

văd piedici în calea legăturilor prietenești dintre cele 
două ţări. 

Cât despre a treia chestiune care vă interesează, 

— eventualitatea unui bloc agrar între România. 
Jugoslavia şi Ungaria, — cred că pronosticurile sunt 
încă premature. 

Ari fost consultat asupra acestei chestiuni, acum 

câteva luni. Am răspuns că realizarea unui astfel de 
proiect nu este cu neputinţă, dar România nu va 
participa la un bloc agrar, îără o prealabilă înţele- 
gere cu Cehoslovacia, Problema va putea fi mai de- 
parte desbătută de organizaţiuni particulare. Dar, 
în momentul când tratativele acestea vor duce la uu 

rezultat concret, România va cerceta problema în 
raporturile sale cu Mica Inţelegere şi va lua hotări- 
rea sa în deplină înţelegere cu Cehoslovacia şi Ju- 
goslavia.



28 juin, 1930 

Le Statut de la Petite Entente. 
Neâcessits d'harmoniser les in- 
ter&ts 6conomiques. Declarations 
faites ă Sirbske Pleso dă lo 
Presse de la Petite Entente. 

Les communiquts publies et les explications 

donnes par mes deux collegues et par moi-mâme 

ont montre importance particuliăre de la Conf€- 

rence qui vient de se terminer. 

Si, maintenant, au moment de nous separer, 

nous voulions jeter un coup d'oeil gensral sur les 

travaux et les resultats de cette conference, trois 

points sortiraient en relief: Patmosphere dans la- 

quelle nous avons travaille, le statut de la Petite 

Entente, qui est le principal resultat politique et 

les mesures envisagees pour harmoniser les inte- 

râts 6conomiques. 

Une franche cordialit€ et une confiance r&ci- 

proque absolue ont domine non d&bats ei, dans 

les questions principales, nous avons souvent con- 

stat que nous €tions arrives aux mâmes conclu-, 

sions, avant de discuter ensemble le probleme. 

Cela montre de nouveau combien lPunion de nos 

trois pays devient toujours plus profonde. 

Cette heureuse situation a &t6 confirmâe for- 

mellement par la signature du Statut de ia Petite 

Entente. 

Mironescu. — Cuvântări
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Comine vous le savez, la Petite Entente a 6t€ 

constitue par un systăme de trait6s bilateraux, 

chacun des trois pays 6tant li€ aux deux autres 

par deux traites separâs. Îl n'y avait donc pas de 

trait€ unique, commun aux trois pays. 

Ce traite existe maintenant. Nous Pavons inti- 
tul€ „le Statut de la Petite Entente“. 

D'ann€e dernicre nous avions dâjă fait un pas 
important dans cette direction, par le trait€ d'ar- 
bitrage conclu entre nos trois Etats. Ce fut la pre- 
miere convention tripartite entre nous. Mais ce 
n'tait pas un traite politique. 

Le statut est un trait politique. En realite, il 
ne fait que confirmer des principes et des usages 

que nous appliquons dejă. Mais il transforme dans 
une unit€, une complexit€ de conventions et donne 
express6ement un caractere unitaire âă nos alli- 
ances. 

Cet instrument diplomatique, qui est suscepti- 
ble, d'ailleurs, de developpements, sera ratiti€ 
comme tout traite international et sera dâpose â 
la Sociâte des Nations. 

Preoccupâs de Paggravation de la situation 6- 
conomique genârale, ainsi que de sa rEpercussion 
plus accentue dans nos pays, nous avons envisag€ 
certaines mesures pratiques destinâes â harmoni- 
ser les intârâts de nos trois pays. 

La Tch&coslovaquie importe 6 millions hectoli- 
tres de bl€ par an. Les deux autres pays de la Pe- 
tite Entente exportent ensemble 5 millions hecto- 
litres de bl€ annuellement. Ils peuvent donc €cou- 
ler ce bl€ en Tehecoslovaquie, en €change d'au- tres produits.
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Il a st€ convenu d'examiner d'abord les possi- 
bilites de cette harmonisation entre la Yougoslavie 
et la Roumanie, ce qwon fera bientât ă Bucarest, 
ă l'occasion de la visite de Son Excellence Mon- 
sieur le Ministre Marinkovitch. Les experis de nos 
trois pays seront ensuite appeles ă approtondir le 
probleme, pour arriver ă des solutions prâcises. 

TRADUCERE 

28 Iunie, 1930 

Statutul Micei Infelegeri. Ne- 
cesilatea de armonizare a inte- 
reselor economice. Declarafiuni 
făcute Presei Micei Infelegeri la 
Strbske Pleso. 

Comunicatele publicate şi explicaţiunile, cari au 
fost date de cei doi colegi ai mei şi de mine, au ară- 
iat însemnătatea deosebită a conferinţei care sa 

încheiat, 
Dacă, acum, în momentul despărțirii, am arunca 

o privire generală asupra lucrărilor şi rezultatelor 
acestei conferinţe, ar ieşi în relief trei puncte: at- 
mosfera în care am lucrat, statutul Micei Inţelegeri, 
care este principalul rezultat politic şi măsurile 
cari au fost avute în vedere pentru armonizarea in- 

tereselor economice. 
O cordialitate sinceră şi o încredere reciprocă 

absolută au stăpânit desbaterile noastre şi în ches- 
tiunile principale am constatat deseori că ajunsesem 
la aceleaşi concluziuni, mai înainte de a îi discutat 

împreună problema. 
Aceasta arată din nou cât de mult unirea celor 

trei ţări devine tot mai adâncă.
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Această fericită situaţiune a îost confirmată for- 

mal prin semnarea Statutului Micei Ințelegeri. _ 
După cum ştiţi, Mica Inţelegere a fost constituită 

printr'un sistem de tratate bilaterale, fiecare din cele 
trei state fiind legat cu celelalte două, prin două 
tratate separate. Nu era deci un tratat unic, coniun 

celor trei ţări. 
Acest tratat există acum. L-am intitulat: Sfatutul 

Micei Inţelegeri. 
Anul trecut făcusem deja un pas însemnat în a- 

ceastă direcţiune, prin tratatul de arbitraj încheiat 
între cele trei state ale noastre. Aceasta a fost cea 
dintâiu convenţiune tripartită între noi. Dar nu era 

un tratat politic. 

Statutul este un tratat politic. In realitate, el nu 
face decât să confirme principii şi uzuri pe cari le 
aplicam şi până acum. Dar el transformă într'o uni- 
tate, o complexitate de convenţiuni şi dă în chip ex- 
pres alianțelor noastre un caracter unitar. 

Acest instrument diplomatic care este susceptibil, 
de altfel, de noui desvoltări, va fi ratificat ca orice 
tratat internaţional şi va îi depus la Societatea Na- 
țiunilor. 

Preocupaţi de înrăutățirea Situaţiunii economice 
generale, ca şi de repercusiunea ei mai simțită în 
țările noastre, noi am luat în considerare anumite 
măsuri practice menite să armonizeze interesele 
celor trei ţări ale noastre. 

Cehoslovacia importă şase milioane hectolitri de 
grâu pe an. Celelalte două ţări ale Micei Inţelegeri 
exportă anual cinci milioane hectolitri grâu. Ele pot deci să scurgă acest grâu în Cehoslovacia, în schim- 
bul altor produse. 

- 
„Sa convenit să se examineze mai întâiu posibili- tățile acestei armonizări, între Jugoslavia şi Româ- iei zici scoica Sunt le, But Marinkovici. Experții celor tes quo mnulti Ministru . ii celor trei ţări ale noastre vor fi apoi chemați să adâncească problema, pentru a ajunge la soluţiuni precise.



30 juin, 1930 

Discours prononcă au banquet 
offert par le gouvernement rou- 
main en lhonneur de Son Ex- 
cellence Monsieur Marinkovilch, 
Ministre des  Affaires Etran- 
geres de la Yougoslavie. 

Monsieur le Ministre, 

Interprete du Gouvernement et du peuple Rou- 
main, jai l/honneur de souhaiter, en leur nom, ă 

Votre Excellence, la bienvenue dans la Capitale 
de la Roumanie. 

Nous saluons avec joie en vous le representant 
de la vaillante Nation Yougoslave, â laquelle le 
Peuple Roumain est inseparablement uni, par une 
amiti€ plusieurs îois seculaire, par alliance poli- 
tique et par ies liens de parente€ de nos Augustes 
Dynasties. | 

Je suis €galement tres hsureux de salue+ en Vo- 
tre Excellence /'homme d'Ftat 6minent qui dirige, 
avec une autorite unanimement reconnue, la poli- 

tique extârieure de son Pays, ainsi qwun loyal et 

amical collaborateur pour ia defense des interâts 
communs de nos deux Patries. 

II mvest particulisrement agrable de rappeler 
notre collaboration €troite et efficace, poursuivie



en commun avec notre &minent collăgus et ami 

Monsieur le Ministre des Afiaires Etrangeres de 

la 'Tchecoslovaquie, Benes, ă la Conf6rence de la 

Haye et, tout dernisrement, ă la Conicrence de la 

Petite Entente. 
Cette intime collaboration ma permis d'appre- 

cier vos qualites exceptionnelles d'homme poli- 
tique ei vos sentiments de grande sympathie pour 

mon pays, ainsi que votre profond attachement ă 
Pidâe de la Paix. 

La grande ide de la Paix constitue le fonde- 
ment de alliance de nos deux Etats et de notre 
alliance commune avec PEtat Tcehecoslovaque. 

C'est pour maintenir et consolider la paix, qui 
est indispensable pour assurer Llexistence et le 
progres de mos nations, que nous nous sommes 

unis. 

En travaillant pour garantir la paix, nous d6- 
fendons en mâme temps nos propres interâts et 
les interâts de tous les peuples laborieux, car la 
prosperit€ de tous les peuples d&pend de la tran- 
quillite du monde. 

Mais, comme j'ai eu l'occasion de le dire autre- 
fois, nous avons une tâche double: d'abord de con- 
tinuer ă travailler pour le maintien de la paix; en- 
suite d'essayer ă attirer dans la voie lumineuse 
de la paix ceux qui hesitent encore de S'y engager. 

En efiet, la paix ne sera vraiment assurâe d'une 
maniere definitive que lorsque tous les peuples ci- 
vilis€s la poursuivront de concert et elle n'appor- 
tera au monde tous ses immenses bienfaits que 
lorsque le rapprochement sincere des peuples sera 
accompli.
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La base de ce rapprochement ne saurait âtre 

que Poeuvre de justice consacree par les Traites 
de 1919. Essayer d'y toucher serait chercher ă 
ressusciter des oppressions abolies, qui sont deve- 
nues impossibles et risquer de provoquer une nou- 

velle catastrophe mondiale. 
En face des vellâites de certaines spheres poli- 

tique de dissiper les Energies de leurs peupies, 

pour essayer vainement ă îaire revivre un pass6 

d'injustices dâfinitivement aboli, s'crigent lumi- 

neusemeit les interâts suprâmes de la civilisation 

qui commandent ă tous de travailler de concert, 

afin d'assurer aux peuples une vaste collaboration 

harmonieuse pour le plus grand bien de PHuma- 

nit€. 
Une proionde crise 6conomique, devenue pres- 

que gânârale, preoccupe tous les hommes d'Etat 
et tous les penseurs soucieux de l'avenir des peu- 
ples civilises. Pour remâdier ă cette situation, sus- 
ceptible de devenir inquiâtante, la collaboration 
sincăre et active des dificrentes nations s'impose. 

Nos deux Nations sont decidâes â prâter tout 
leur concours pour une telle collaboration. 

Afin W'aider la realisation de cette oeuvre gran- 

diose et, en mâme temps, pour faciliter Pessor €- 

conomique de nos deux pays, nous sommes deci- 

des de rentorcer par une stroite collaboration sur 

le terrain &conomique Valliance politique de nos 

peuples. 
Nous continuerons ă fortifier aussi dans tous les 

domaines cette alliance, qui est devenue une union 

intime et amicale de nos Nations. 

Dans ces sentiments, je leve mon verre en
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!'honneur de Sa Majeste le Roi Alexandre |, ainsi 
que de Sa Majeste la Reine Marie de Yougoslavie 
et pour la prosperite continuelle du Royaume 
Yougoslave et vous convie, Mesdames et Mes- 
sieurs, de boire ă la sante et au bonheur de Mon- 
sieur le Ministre Marinkovitsch et de Madame 
Marinkovitsch. 

TRADUCERE 

30 lunie, 1930 

Discurs pronunțat la banchetul 
oferit de guvernul român în o- 
noarea domnului  Marinkovici, 
Ministrul Afacerilor străine al 
Jugoslaviei. 

Domnule Ministru, 

Interpret al guvernului şi poporului român, am 
onoarea a exprima Excelenței Voastre urările lor 
de bun venit în Capitala României. 

Salutăm cu bucurie în Excelenţa Voastră pe re- 
prezentantul bravei naţiuni jugoslave, de care po- 
porul român este legat, în mod inseparabil, printr”o 
prietenie seculară, prin alianţă politică şi prin le- 
găturile de rudenie între augustele noastre dinastii. 

Sunt, deasemenea, foarte fericit a putea saluta 
in Excelenţa Voastră pe eminentul bărbat de Stat, 
care conduce, cu o autoritate unanim recunoscută, 
politica externă a ţării sale, precum şi pe colabora- 
torul leal şi prietenesc [a apărarea intereselor 
inune a celor două patrii ale noastre. 

Imi este deosebit de plăcut a aminti strâ 
nica noastră colaborare, alături de emi 
iru coleg şi prieten, Domnul Ministru a străine al Cehoslovaciei, 

CO- 

nsa şi rod- 
nentul nos- 

| Afacerilor 
Beneş, la Conferința dela
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Haga şi, de curând, la conferinţa Micei Inţelegeri. 

Această strânsă colaborare mi-a permis să apre- 

ciez calităţile Dv. excepţionale de om politic şi sen- 

timentele Dv. de mare simpatie îaţă de ţara mea, 

precum şi protundul Dv. ataşament la ideia de pace. 

Marea ideie a păcii constitue baza însăşi a alian- 

ţei celor două State ale noastre şi a alianţei ncastre 

comune cu Republica Cehoslovacă. 

Pentru a menţine şi consolida pacea, care este 

indispensabilă existenţei şi progresului naţiunilor 

noastre, noi ne-am unit. 

Lucrând pentru garantarea păcii, noi apărăm in 

acelaş timp propriile noastre interese şi acelea ale 

tuturor popoarelor muncitoare, căci prosperitatea 

popoarelor depinde de liniştea lumii. 

Dar, cum am mai avut prileiul să spun altădată, 

noi avem o misiune dublă: întâi a continua să mun- 

cim pentru menţinerea păcii; apoi a încerca să a- 

tragem în calea luminoasă a păcii pe cei ce ezită 

încă să se angajeze în această cale. 

In adevăr, pacea nu va îi asigurată în mod defi- 

nitiv, decât atunci când toate popoarele civilizate o 

vor urmări de comun acord şi ea nu va aduce lumii 

imensele ei bineiaceri, decât dacă apropierea sinceră 

a neamurilor va fi devenit îapt. 

Baza acestei apropieri nu poate fi decât opera de 

dreptate, consacrată prin tratatele din 1919. Incer- 

carea de a le atinge ar fi o încercare de a învia o0- 

presiuni desfiinţate şi devenite imposibile, riscând 

de a provoca o nouă catastrofă mondială. 

In faţa veleităţilor unor anumite sfere politice de 

a risipi energiile popoarelor lor, spre a încerca za- 

darnic de a face să învie un trecut de nedreptăți 

definitiv înlăturat, se ridică, în mod strălucitor, in- 

teresele supreme ale civilizației, cari impun tuturor 

să muncească împreună, pentru a asigura popoarelor 

o vastă cooperare armonioasă, spre cel mai mare 

bine al omenirii. 

O profundă criză economică, devenită aproape 

generală, preocupă pe toţi oamenii de Stat şi pe toți
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gânditorii preocupaţi de viitorul popoarelor civili- 

zate. Pentru a remedia această situaţie, care poate 

deveni îngrijitoare, se impune conlucrarea sinceră 

şi activă a diferitelor naţiuni. 
Ambele noastre naţiuni sunt hotărite a-şi da în- 

tregul lor concurs pentru o astfel de colaborare. 

Pentru a ajuia la realizarea acestei opere grandi- 

oase şi, în acelaş timp, pentru a înlesni desvoltarea 

economică a ţărilor noastre, ne-am decis să întărim 
alianţa politică printr'o colaborare pe tărâmul eco- 
nomic. 
Vom continua a întări deasemenea această alian- 

ță, devenită o uniune strânsă şi amicală, în toate 
domeniile. 

Cu aceste sentimente, ridic paharul meu în o- 
noarea M. S. Regelui Alexandru | şi a M. S. Reginei 
Maria a Jugoslaviei, precum şi pentru prosperitatea 

continuă a Regatului Jugoslav şi vă invit, Doamne- 
lor şi Domnilor, a bea pentru sănătatea şi fericirea 
Domnului Ministru Marinkovici şi a Doamnei Ma- 
rinkovici.



30 a6ut, 1930 

Le programme de la session 

de septembre 1930 de la So- 

ciet& des Nations. Declarations 

faites aux representants de la 

presse roumaine et Strangere, 

r6unis au Ministere des Affaires 

Etrangeres (â Bucarest). 

Mesdames, Messieurs, 

Parmi les questions qui seront examinces dans 

la session prochaine de la Soci€te des Nations, il 

y ă lieu de signaler quatre probl&mes importants. 

Le premier de ces probl&mes, par ordre d'im- 

portance, est assurement celui de P!'Union Euro- 

pâenne, proposte par M. Briand. 

Avant Pouverture de la session, les Ministres 

des Affaires Etrangeres des pays, consultes par 

M. Briand sur la constitution dV'une Union F&de- 

rale Furopâenne, se r6uniront pour procâder ă 

un 6change de vues au sujet de cette importante 

question et pour decider si elle sera soumise, dans 

son ensemble, ă la discussion de I'Assemblâe g6- 

acrale de la Sociâte des Nations. 

S'i] Gtait decid6 que le probl&me ne serait pas 

traite ă PAssemblâe Generale de cette annce, il 

serait cependant possible que certaines resolutions 

tres utiles, en vue de preparer la realisation de ce
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grand projet, soient prises lors de la conierence 

du 8 septembre. | 
La seconde question importante est relative aux 

amendements ă apporter au pacte de la Sociâte 
des Nations, pour mettre ses dispositions en con- 
cordance avec celles du pacte Kellog. 

Ainsi que l'on sait, le pacte Kellog înterdit la 
guerre, tandis que le pacte de la Sociâte des Na- 

tions, bien que visant ă emp&cher la guerre, la to- 
lere cependant comme une necessit€, dans cer- 
tains cas tout ă îait exceptionnels. 

Il importe de mettre ces deux pactes en har- 

monie et c'est certainement le principe du pacte 
Kellog qui doit prevaloir. Il a ât6 propos6 en con- 
sequence d'introduire des amendements aux art. 
12, 13 et 15 du pacte de la Sociâte des Nations. 

La discussion portera probablement sur Pobli- 
gation absolue de recourir ă Parbitrage en toutes 
circonstances et surtout sur la possibilite de de- 
mander des avis consultatifs ă la Cour de la Haye 
avec le vote de la majorite du Conseil et non pas 
ă Vunanimite des voix, comme il est prâvu au- 
jourd'hui, 

Au point de vue roumain, cette question devra 
âtre examinâe avec la plus grande attention. 

La Roumanie est profondement paciiique et 
elle appuie toute initiative destine ă consolider 
la paix; mais c'est prâcisement pour cette raison 
quelle ne peut admettre qu'on mette en discussion 
les traites qui ont &tabli la paix eţ qui la garan- 
tissent. 

| Une troisieme question ă Pordre du jour de 
I'Assemble sera celle de l'assistance financiăre â



— 45 — 

donner aux Etats, membres de la Socict6 des Na- 

tions, qui seraient victimes d'une agression non 

provoque. 
Un projet de convention ă 6t6 6labore ă ce su- 

jet et je crois qwi'il sera signe. 
Une quatrime question importante est celle 

qui consiste ă trouver le moyen juridique de r€- 

parer les exc&s de pouvoirs des Tribunaux arbi- 

traux internationaux. 

La tendance gânârale vise ă remetire cette 

question ă la compâtence de la Cour Permanente 

de Justice de la Haye, c'est-ă-dire de decider qu'il 

sera possible d'avoir recours ă la Haye contre des 

sentences vicices par un exces de pouvoir. 
Trois syst&mes ont 6t€ proposâs ă cet 6gard: 

Le premier prâvoit que PAssemblâe de la So- 
ciâte des Nations recommande d'insârer, dans 

tous les traites d'arbitrage, une clause pr&voyant 

la compsâtence obligatoire de la Cour de la fiaye 

comme instance de recours contre les decisions 

arbitrales viciâes par des exces de pouvoirs, par 

incompsâtence, ou par un vice essentiel de proce- 

dure. 
Le second systâme consisterait ă conclure ui 

protocole gâncral ouvert ă Padhesion de tous les 

Etats et prevoyant les r&gles de la compsâtence de 

la Cour Permanente de Justice en cette matiere. 

Le troisieme syst&me serait que, par une r€so- 

lution de lAssemblâe, Fiat qui contesterait la 

valabilit& d'une sentence arbitrale, soit oblige 

d'oifrir ă la partie adverse, la conclusion d'un 

compromis, ă Vefiet de soumettre la question au 

jugement de la Cour Permanente de La Haye.
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C'est ce troisiime systeme qui nous parait le 
plus indiqu€. | | 

Une serie d'autres questions, parmi lesquelles la 
reorganisation du secretariat de la S. D. N., se- 

a 
ront de mâme examinâes ă la prochaine session 
de Il'Assembl6e de Gen&ve, qui aura ă proceder 

aussi ă l'€lection des juges ă la Cour Permanente 

de La Haye. 

TRADUCERE 

30 August, 1930 

Programul sesiunei din Sep- 
fembrie 1950 a Societăței Na- 
fiunilor. Declaraţiuni făcute re- 
prezentanţilor presei române şi 
străine, întruniți la Ministerul 
afacerilor străine (la Bucureşti), 

Doamnelor şi Domnilor, 

Dintre chestiunile ce vor îi examinate în sesiunea 
Societăţii Naţiunilor din Septembrie anul acesta, 
sunt de semnalat patru probleme importante. 

Prima, ca importanţă, este. desigur, problema U- 
niunii Europene, propusă de Domnul Briand. 

Inainte de deschiderea sesiunii, miniştrii de ex- terne ai ţărilor consultate de D-] Briand asupra constituirii unei Federale Europene, se vor întruni spre a avea un schimb de vederi cu privire la acea- stă însemnată chestiune şi spre a decide dacă ea va Îi supusă în întregul ei dezbaterilor Adunării Gene- rale a Societăţii Naţiunilor. 
Dacă s'ar decide“ ca problema să unu îie tratată în Adunarea Generală din anul acesta, se vor putea
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ua totuşi în conferinţa dela 8 Septembrie unele re- 

zoluţiuni foarte utile pentru pregătirea înfăptuirii 

acestui mare proect. 

A doua chestiune importantă este privitoare la 

amendamentele ce ar trebui aduse pactului Societăţii 

Naţiunilor, spre a îi pus în concordanţă cu dispozi- 

ţiile pactului Kellogg. 
Precum se ştie, pactul Kellogg interzice războiul, 

pe când pactul Societăţii Naţiunilor, deşi urmăreşte 

împiedicarea războiului, îl tolerează totuşi ca o ne- 

cesitate, în unele cazuri cu totul excepţionale. 

Trebue să se armonizeze aceste două pacte şi ne- 

greşit că principiul din pactul Kellogg trebue să pre- 

valeze. S'au propus amendamente la ari. 112, 13 şi 

15 ale pactului Societăţii Naţiunilor. 

Discuţia va îi probabil asupra obligativităţii ab- 

solutie de a recurge la arbitraj în orice împrejurare 

şi mai ales asupra posibilităţii de a cere avize con- 

sultative dela Curtea dela Haga, numai cu votul 

majorităţii Consiliului, nu cu unanimitate de voturi, 

cum este acurn. 

Din punct de vedere românesc, chestiunea acea- 

sta: din urmă va trebui examinată cu cea mai mare 

atenţiune. 
România este profund pacifică şi sprijină orice 

inițiativă menită să consolideze pacea; dar tocmai 

de aceea ea nu poate admite punerea în discuţie a 

Tratatelor care au stabilit pacea şi care o garan- 

tează. 

O a treia chestiune la ordinea zilei a Adunării va 

îi aceea a asistenţei financiare de dat Statelor mem- 

bre ale Societăţii Naţiunilor, care sunt victime ale 

unei agresiuni neprovocate. 

Un proect de convenţiune este întocmit asupra 

acestei chestiuni şi cred că va îi semnat. 

O a patra chestiune importantă este aceea de a 

găsi mijlocul juridic de reparare a exceselor de pu- 

tere ale tribunalelor arbitrale internaţionale. 

Tendinţa generală este să se dea această ches-



tiune în competența Curţii Permanente de Justiţie 

dela Haga, adică să se decidă că se poate face re- 

curs la Haga, împotriva sentinţelor date prin exces 

de putere. 
S'au propus în această privinţă trei sisteme : 
Primul sistem este ca Adunarea Societăţii Naţiu- 

nilor să recomande a se insera în tratatele de arbi- 

traj o ciauză prevăzând competenţa obligatorie a 
Curţii dela Haga ca instanţă de recurs contra deci- 
ziilor arbitrale viciate de exces de putere, de incom- 

petență, ori de un viciu esenţial de procedură, 
Al doilea sistem ar îi să se încheie un protocol 

general deschis adeziunii tuturor Statelor şi prevă- 
zând regulele de competenţă ale Curţii Permanente: 
de Justiţie în această materie. 

Al treilea sistem ar îi ca, printr'o rezoluţiune a 
Adunării, să fie obligat Statul ce ar contesta vala- 
bilitatea unei sentințe arbitrale să ofere părţii ad- 
verse încheierea unui compromis pentru supunerea 
chestiunii la judecata Curţii Permanente dela Haga. 

Acest al treilea sistem ni se pare cel mai potrivit. 
O serie se alte chestiuni, printre cari reorganiza- 

rea Secretariatului, vor preocupa sesiunea de Sep- 
tembrie a Adunării Societăţii Naţiunilor. Tot în a- 
ceastă sesiune se va proceda la alegerea judecăto- 
rilor Curţii Permanente dela Haga.



16 septembre, 1930 

Discours prononce a Geneve, 
ă la ohzieme Assemblee gen€- 
rale de la Socicts des Nations, 
dans la discussion du rapport 
sur l'oeuvre accomplie par la So- 
ci6t6. Hommages pieux. Appre- 
ciations sceptiques sur lactivită 
de la S. D. N. Prugres de lidee 
de Parbitrage. L'amendement du 
Pacte S. D. N., Les difficultes du 
desarmement. Causes ef remedes 
de la crise €conomique generale. 
Tendances d'linions regionales 
&conomiques. Adhâsion de la 
Roumanie ă lidee de l/'Union 
Europ&ene. Procedure ă suivre. 

Monsieur le President, 

Mesdames, 

Messieurs, 

Je tiens, tout d'abord, ă m'associer, au nom de 

la del&gation roumaine, aux pieux hommages 

cendus ă la memoire des trois grands hommes dis- 

parus depuis notre derniere session et qui ont ac- 

corde ă la Societs des Nations une collaboration 

&minente ou un concours precieux: le Dr. Strese- 

mann, le Dr. Nansen et Lord Balfour. 

G. G. Mironescu. — Cuvântări. 4
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Pendant Pannâe 6coulte, la Sociste des Nations 

a continu fermement, dans des domaines multi- 

ples, ses efforts methodiques et efiicaces pour 

Vorganisation de la paix. 
Des membres €&minents de cette Assemblee, 

soucieux de dire courageusement toute la verite, 
ont remarqu€ que, sur plusieurs objets, les r6sul- 
tats qui 6taient esperâs n'ont pas €t€ atteints. 

Le fait est exact. Mais il y a lieu ă apporter ă 
ces remarques de tres sârieuses attenuations, 

dont quelques unes, d'ailleurs, ont €t€ indiquces 
par les auteurs m&âmes des observations aux- 

quelles je me refere. 
En eîfet, il faut, premicrement, constater que, 

dans lintervalle de nos sessions, toute Vattention 

des principaux membres de la Socict6 a ât€ por- 
tee, pendant quelques mois de suite, sur le grave 
probleme de la liquidation de la guerre — râpa- 
rations, dettes interallices, &vacuation de la Ru6- 
nanie — et l'on est parvenu ă le trancher ă la sa- 
tisfaction gensrale. 

Apres avoir liquid€ ces questions Ieguces par 
la guerre, Lactivite des principales Puissances 
mondiales s'est concentrâe sur le problăme de la 
limitation des armements navals. 

La Conference de Londres — si elle ma pas 
satisfait tous nos espoirs — a râalise pourtant un 
Sscrieux progr&s. 
„Dans ces conditions, il est explicable que l'on 

ait peu avance, pendant touțe cette &poque, dans 
la solution des autres problămes ă Pordre du jour. 

Mais, si nous tenons compte des accords con- 
clus ă la Haye etâă Londres, nous pouvons, sans
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aucune hâsitation, affirmer que — malgrâ les r6- 

sultats peu satisfaisants des coniârences sur le 

regime des âtrangers, sur la codification du droit 

international et sur la trăve douaniere — l'orga- 

nisation de la paix a considerablement progress€ 

pendant l'ann€e €coulse. 

Surtout les accords de La Haye constituent, 

sans conteste, P&v&nement mondial le plus impor- 

tant aprăs la guerre, ayant mis terme ă une âpre 

lutte qui durait depuis onze ans. 

Si toutefois impression genârale qui se degage 

de Pactivite de la Sociât6 pendant Pann6e passâe 

et de la marche des 6venements internationaux 

est un peu difiârente, la cause en est double. 

Premitrement, pour la Sociât6, nous nous sonm- 

mes un peu habitu€s ă reclamer des resultats îrap- 

pants, oubliant qwelle est arrivee maintenant ă 

un stade, oii son activite est un travail de periec- 

tionnement, de ciselure, qui est forcement meti- 

culeux, je pourrais mâme dire ingrat. 

Deuxiemement, pour Paspect de la vie inter- 

nationale, un fait nouveau est intervenu, l'aggra- 

vation de la crise economique et celle-ci a assom- 

bri l'horizon. 

Lon ne saurait donc parler avec scepticisme 

et encore moins avec dâsillusion de Vactivite de 

la Societ6 pendant Pann€e 6coul€e, guand on a 

enregistr€ Penorme progres accompli surtout par 

les accords de La Haye. 

Je sais qwon prâtend que ces accords ne con- 

stituent pas P'oeuvre de la Sociâte des Nations. 

Mais cela mest exact que du point de vue pu- 

rement formel, dans ce sens que les travaux de
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la Conference de La Faye n'ont pas €t€ poursui- 
vis sous la direction immediate de la Socicte. 

Autrement, c'est ici que les Puissances interes- 
s6es se sont entendues pour commencer les n6go- 
ciations et c'est toujours grâce au contact des d6- 
IEgations dans la Sociât6 des Nations que les ac- 
cords ont 6t€ conclus. 

Sans l'atmosphere crâce par la Soci€ts, sans 
la solidarite et la dâtente &tablies ici, rien m'au- 
rait pu Gtre fait. 

Je vais examiner maintenant, d'une manitre 
succincie, les principales questions qui se posent 
devant l'Assembl&e. 

L'extension de Parbitrage, qui demeure tou- 
Jours la prâoccupation principale de la Societe 
des Nations, a fait de grands progres pendant 
Pannce €coulte, un nombre important de pays a- 
yant donne leur adhesion ă Particle 36 du Statut 
de la Cour permanente de Justice, concernant la 
juridiction obligatoire de cette Haute Instance. 

La Roumanie, qui ma pu faire connaitre jus- 
qwă present sa decision ă ce sujet, sera en me- 
sure, au cours de cette session mâme, de donner 
son adhesion â article 36 du Statut de la: Cour. 

Javais constat& Vannce derniăre que l'adh&- 
sion ă Particle 36 du Statut de la Cour perima- 
nente de Justice n'&puisait pas la tâche qui in- 
combe aux nations, en matitre d'arbitrage obli- 
gatoire. 

Je signalais alors qu'il fallait €tablir le systeme de resoudre les contestations sur le car 
ridique d'un conilit, qw'il &tait 
codifier le droit international eţ 

actere ju- 
indispensable de 
qu'on devait or-



— 53 — 

ganiser le moyen d'infirmer P'exces de pouvoir en 

droit international. 

De ces trois problemes, le dernier, Gtudi$ par 

un comite d'experts, qui a depose son rapport, 

tera, j'espere, P'objet de nos debats. La Roumanie 
est prâte ă accepter une des solutions proposses 
par les experts. 

Mon pays est €galement prât ă signer la con- - 
vention sur P'assistance financiere aux Etats mem- 

bres de la Sociât€, victimes d'une agression. 
En ce qui concerne, les amendements ă appor- 

ter au Pacte de la Sociât€ des Nations pour le me- 
tre en harmonie avec le Pacte de Paris, la del€- 

gation roumaine, au nom de laquelle javais 6- 
nonc6 certaines ides, l'annce dernitre, aura ă 
demander, en temps utile, quelques precisions qui 

lui semblent necessaires. 
Le probieme complexe et difficile du desarme- 

ment reclame toute notre attention. 

Jai eu dejă Poccasion de dire qu'il faut tra- 
vailler sur trois plans paralleles : 

1. Limitation progressive des armements ter- 
restres et maritimes; 2. Desarmement moral; 3. 
Desarimement €conomique. 

En effet, le desarmement proprement dit est 
surtout en fonction du desarmement moral qui 

pourra assurer la securite. 

Au sujet du desarmement proprement dit, je 
dois sienaler deux difiicultes sârieuses. 

Une premiere difficulte resulte du fait que cer- 

tains pays ne font pas partie de la Socict6 des 
Nations. Ces pays, n'âtant pas obliges au desar- 
mement et conservant leur pleine libert€ d'initia-
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tive en matiere internationale, la situation des au- 

tres Etats et surtout des Etats qui leur sont voi- 

sins s'en ressent. Peut-on demander aux pays li- 

mitrophes d'un Etat, qui mest pas membre de la 

Sociste des Nations, de desarmer, en se mettant 

ainsi en impossibilit€ de se dâiendre contre une 
&ventuelle agression de LPEtat qui n'est pas mem- 

bre de la Sociâte ? 
Cette situation exceptionnelle doit âtre serieu- 

sement €tudice. 
Une seconde difficulte est la quasi-impossibi- 

lite de contrOler la reduction des armements ou 
d'empâcher les armements clandestins. 

On a imagine les systemes les plus ingenieux 

de s'armer clandestinement et la Societe des Na- 
tions doit user de toute son Energie pour exercer 
un contrOle severe. 

La question est d'une grande importance, parce 
que, si certains Ftats peuvent s'armer secrete- 
ment, tandis que d'autres reduisent leurs arme- 
ments, les premiers auront Penvie et la possibi- 
lit€ de se livrer ă une agression et d'autre part, les 
autres Etats, se mâfiant, hâsiteront de desarmer. 

En dehors de ces difficultes, se dressent contre 
le desarmement d'autres obstacles, parmi les- 
quels nous citerons deux: la surenchăre chauvine 
de certains cercles politiques et les antagonismes 
6conomiques. 

La Sociâte des Nations doit employer toute son 
autorit€ pour faire cesser les agitations. chauvines 
qui poussent ă la haine et tendenț â jetter ies peu- 
ples les uns contre les autres. 

La Sociât€ doit user de toute son influence mo-
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rale pour enrayer les propagandes haineuses et, 

au besoin, entreprendre, dans les pays respectiis, 

une active propagande en faveur de la paix — 

pour aboutir au desarmement moral, sans lequel 

rien de dâfinitii ne saurait âtre îait. 

En ce qui concerne les antagonisimes 6cono- 

miques, la Sociât6 des Nations a developp€, dans 

cette direction, une importante activit6, mais les 

resultats sont encore peu satisfaisants. Il faut 

intensifier nos efforts et, peut-âtre, la profonde 

crise, que traverse P&conmie de presque tous les 

pays, îacilitera Pintervention de la Sociâte. 

Les peuples et specialement les peuples euro- 

pcens se debattent presque tous dans un malaise 

€conomique inquictant, sur lequel la Societe doit 

concentrer son attention. 

La crise atteint €galement Pagriculture, aussi 

bien que L'industrie. 

Le nombre de châmeurs augmente toujours 

d'une manitre impressionnante et la mâvente des 

produits industriels s'accentue. 

D'autre part, la surproduction des produits 

agricoles a amen6 une €norme baisse des prix de 

ces produits et, par la suite, un appauvrissement 

des agriculteurs, tandis que Vindustrie, perdant 

ces consommateurs appauvris, ne peut vendre ses 

produits et s'appauvrit elle-meme ă son tour. 

Cette grave situation €conomique derive de 

deux causes principales : 

1) la guerre ; 
2) la vente ă vil prix organis6e par un immense 

pays dans. des buts politiques. 

De ces deux causes, la premiere a produit dejă



tous ses efiets. La deuxieme est en train de se d6- 

velopper. Elle n'a pas encore produit tous ses 
efiets. Ses cons6quences peuvent âtre extrâme- 
ment dangereuses pour tous les pays et il est ur- 
gent d'âtudier les moyens de les conjurer. 

Certains pays, perdant de vue Lextension du 
malaise quw'ils traversent et le îait qw'il s'agit d'un 
probleme mondial, ont cru pouvoir redresser la 

situation par des taxes protectionnistes. 

C'est lă un expâdient qui pourrait produire, sur 
un grand march6 intcrieur, un soulagement mo- 
mentan€; mais, loin d'apporter une solution deţi- 
nitive de la crise, il ne fera que Vaggraver, en aug- 
mentant aussi les antagonismes 6conomiques en- 
tre les nations et en provoquant €galement des 
cons6quences politiques d&favorables. 

Le probleme tant mondial, la vâritable solu- 
tion de la crise ne peut se trouver que sur le plan 
mondial, ou au moins, sur un plan international 
ires 6tendu. 

II îaut organiser la production et les marches. 
Il y a ici un vaste champ d'activit€ pour la So- 

ci6t€ des Nations et !a tâche est d'une importance 
primordiale pour. Pavenir de P'humanite, car je 
suis convaincu que la politique des peuples civi- 
lis€s prendra de plus en plus un caractăre &cono- 
mique: les facteurs &conomiques vont d&terminer 
les lois de la vie mondiale. 
Comme une solution dâiinitive et complâte va 

tarder, il est de toute n€cessite, de trouver, en at- tendant, des remedes urgents, pour enrayer le mal au moins partiellement ; et il faut chercher 
des remedes basâs non pas sur Lisolement —
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comme les taxes protectionnistes — mais sur la 
cooperation des peuples et susceptibles d'âtre 
appligu6s ă un grand nombre de nations. 

Guides par ces principes, les ministres des af- 
faires €trangeres de la Petite Entente, rcunis en 
conicrence ă Strbske Pleso, au mois de juin der- 
nier, ont decide d'Etudier de suite l'organisation 
d'une entente regionale €conomique entre les trois 
pays, susceptible de s'€largir par la coopâration 

d'autres pays. 
En execution de cette resolution, une coni6- 

rence a eu lieu ă Sinaia, au mois d'aoiât, entre les 
- Ministres de Agriculture, du Commerce, et des 
Finances de la Roumanie et de la Yougoslavie. 

Il a 6t€, en effet, convnu que le probleme sera 
prealablement discute entre ces deux pays, ayant 

la mâme structure €conomique et, ensuite, on 

s'entendra avec la Tch&coslovaquie. 

La Conference de Sinaia a ctabli les directives 
de la collaboration €conomique ă organiser. 

Coinme je Pai dejă dit, il s'agit d'une entente 
regionale €conomique, susceptible d'âtre €tendue 
ă d'autres pays. 

Le mâme esprit se retrouve dans les râsoiutions 
de deux autres conferences internationales qui ont 

eu lieu ă Bucarest et ă Varsovie, pendant cei 6t€. 

La premiere, qui s'est rcunie ă Bucarest ă la 

fin du mois de juillet, a 6t€ provoque par le de- 

sir de donner une râponse unique au questionnaire 

&tabli par la Sociâte des Nations, en vue de trou- 

ver les moyens pratiques pour assurer l'6coule- 

ment et la repartition des exc&dents de la pro- 

duction agricole de chaque pays.
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Ont pris part ă cette conference les experts de 
trois pays agricoles: la Hongrie, la Roumanie et 
la Yougoslavie. Ils ont formul une reponse CON 

mune, qui a 6t€ communiqude ă la Societe des 
Nations. Cette râponse 6tablit les bases princi- 

pales de la collaboration des Etats agricoles avec 
les Etats industriels. 

Un mois plus tard, ă la fin du mois d'aofit, a 
eu lieu ă Varsovie une conference des delegues 
de huit pays: la Bulgarie, VEstonie, la Hongrie, 
la Lettonie, la Pologne, la Roumanie, la Tcheco- 
slovaquie et la Yougoslavie. 

Cette conference a adopte, par ses râsolutions, 
les mesures proposâes dans la r&ponse dont nous 
venons de parler des experts qui s'6taient râunis, 
en juillet, ă Bucarest. 

Elle a decide, en outre, que les dirigeants de la 
politique €conomique de ces huițt Ftats se râuni- 
ront periodiquement, au moins une îois par an, 
pour coordonner leur politique &conomique. 

Il se dâgage de ces conferences une heureuse 
tendance de cooperation entre les pays sur le ter- 
rain €conomique, pouvant donner liceu â la crea- 
tion des unions r&gionales de plus en plus larges. 

Jai la conviction et jai eu P'occasion de le dire 
au mois de novembre pass, dans une conference 
sur la politique de la Paix, que par de telles unions 
regionales on pourra plus sâirrement arriver a con- 
stituer le grand €difice federal europâen. 

Elles constitueront les piliers de la grande con- 
struction. 

Je disais qu'il faut d'abord harmoniser les in- terets de deux, de trois, ensuite de quatre pays,
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en 6largissant continuellement le cercle. On ta- 

blirait ainsi, petit ă petit, une union 6conomique 

composâe de plusieurs pays. On travaillerait en- 

suite de la mâme maniere dans une autre region. 

On ferait apr&s, la liaison d'ensemble. 

Mais, si je crois que pratiquement on arriverait 

plus sârement ă une fîederation europâenne par 

des unions râgionales, cela ne signiiie point qu'il 

ne faille pas des maintenant crâer un lien 6l&men- 

taire et souple entre tous les pays d'Europe. 

Bien au contraire, ce systăme de contact et de 

solidarit€ permanente faciliterait la formation des 

noyaux nâcessaires pour organiser le mecanisme 

federal europâen. 
Je souscris donc au projet prâsente par Mon- 

sieur Briand. 
D'ailleurs, j'ai eu Phonneur de dâclarer ă cette 

tribune, Pannce derniăre, que j'ai la plus profonde 

admiration et simpathie pour Pinitiative sage et 

gâncreuse du grand homme W'Etat îrangais et que 

je suis pleinement convaincu de sa r&alisation. 

Depuis lors, mon Gouvernement a confirme, 

par sa r&ponse, ladhâsion de la Roumanie au pro- 

jet V'union federale propos€ par le Gouvernement 

francais, declarant que la Roumanie considere 

comme un devoir de prâter tout son concours ă 

la r6alisation de ces projet. 

Profondement attache â idee de la paix, mon 

pays appuie chaleureusement cette initiative, dans 

laquelle il voit la plus puissante garantie pour la 

consolidation de la paix, ainsi que pour le progr&s 

continuel de Europe et de /humanit€. 

Ma conviction est que la crâation d'une union
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europâenne est une necessit€ absolue, pour assu- 
rer Pavenir de notre vieux continent et de sa ci- 
vilisation. 

D'ailleurs, tous les Etats europeens, membres 
de la Sociâte des Nations, ont declare &tre d'ac- 
cord sur le principe du projet, tel qu'il a 6t€ prâ- 
seni€ par Monsieur Briand. 
Tout le monde constate que le projet ne tend pas 

ă crâer un instrument de combat, mais une or- 
ganisation de solidarite et de conciliation, sus- 
ceptible d'aider puissamment la Sociâte des Na- 
tioris et capable de s'Elargir. pour devenir une 
vaste cooptration harmonieuse de tous les peu- 
ples civilis€s. 

Le principe adopt€, il îaut maintenant chercber 
de commun accord la formule concrete Ssuscep- 
tible de rcunir Passentiment unanime. 

Nous la chercherons avec la ferme volont& d'a- 
boutir. 

II resterait ă trancher une question de proc6- 
dure. 

Je crois que la proc&dure la plus approprie se- 
rait que PAssemble invite les Etats europens â 
instituer un Comit& d'Etude. Celui-ci, prenant 
pour base le memorandum francais et les r&pon- ses des Ftats europâens, ferait un rapport ă PAs- semblee, en formulant, autant que possible, des propositions concr&tes. Jajouterai que la partici- pation ă ce Comite d'Etude d'un certain nombre d'Etats non-europeens nous apporterait un con- cours tres utile, 

Mais quelle que soit la procedure que nous al-
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lons adopter, la grande ide de Union europ6- 
enne s'impose. Elle fera son chemin. 

Nous sommes maîtres de la procâdure, mais 
ne sommes pas maîtres de l'&volution des idâes. 

Je crois donc pouvoir conclure par le mot reste 
câlebre: la verite est en marche, rien ne Parrâtera. 

Et la verit€, c'est la lutte pour la paix. 
Et quand je dis la paix, jentends cefte paix 

&tablie par les traites actuels, car il ne saurait y 

en avoir une autre. | 

TRADUCERE 

16 Septembre, 1930 

Discurs pronunțat la Geneva, 
la a unsprezecea Adunare gene- 
rală a Societăjfei Najiunilor, în 
discuția raportului asupra operei 
îndeplinite de Societate. Omagii 
pioase. Aprecieri sceptice asu- 
pra activităfei Societăfei Națiu- 
nilor. Progresul ideei da arbi- 
traj. Amendarea Pactului Socie-- 
făfei Naţiunilor. Dificultăţile de- 
zarmărei. Cauze şi remedii ale 
crizei economice generale. Ten- 
dințe de creare de liniuni regin- 
nale economice. Aderarea  Ro- 
mâniei la ideea liniunei Euro- 
pene. Procedura de urmai. 

Domnule Preşedinte, 

Doamnelor, 

Domnilor, 

Ţin, înainte de toate, a mă asocia în numeie de- 

iegaţiei române, la piosul omagiu adresat memo- 

riei celor trei mari bărbaţi, dispăruţi dela ultima
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noastră sesiune şi cari au acordat Societăţii Naţiu- 

milor o colaborare distinsă şi un preţios concurs: 

D-rul Stresemann, D-rul Nansen şi Lordul Baliour. 

In anul expirat, Societatea Naţiunilor a continuat, 

ferm, în numeroase domenii, sforţările ei metodice 
şi eficace pentru organizarea păcii. 

Unii membri distinși ai acestei Adunări, preocu- 
paţi de a spune curagios întregul adevăr, au obiec- 
tat că, în unele privinţi, rezultatele sperate nu au 
îost obţinute. 

Faptul este exact. Dar se cuvine ca să aducem 

acestei obiecţiuni serioase atenuări, din cari unele 
au fost indicate de chiar autorii observaţiunilor, la 
cari mă refer. 

Intr'adevăr, trebue, întâiu de toate, să constatăm 
că în intervalul dintre sesiunile noastre, întreaga a- 
tenţiune a: principalilor membri ai Societăţii, a îost 
îndreptată, timp de mai multe luni, asupra gravei 
probleme a lichidării războiului — reparaţiuni, da- 
torii interaliate, evacuarea Renaniei — şi s'a reuşit 
ca aceste chestiuni să îie soluționate spre mulţumi- 
rea generală. 

După lichidarea acestor chestiuni moştenite din 
războiu, activitatea principalelor puteri mondiale s'a 
concentrat asupra problemei limitării armamentelor 
navale. , 

Conferinţa dela Londra, dacă nu a satisfăcut toate 
sforţărilor noastre, a realizat totuş un serios pro- 
gres. 

In aceste condițiuni, este foarte explicabil că s'a 
inaintat puţin. în toată această epocă, spre soluţio- 
narea celorlalte probleme dela ordinea de zi. 

Dar, dacă ţinem seamă de acordurile încheiate la Haga şi la Londra, putem, îără nici o ezitare, afirma că, cu toate rezultatele puţin satisfăcătoare ale confe- rințelor asupra regimului străinilor, asupra codifi- cării dreptului internaţional şi asupra armistiţiului vamal, Organizarea păcii a progresat considerabil în cursul anului trecut.
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Mai ales acordurile dela Haga constituesc, fără în- 
doială, evenimentul mondial cel mai important după 
războiu, deoarece au pus capăt unei lupte îndâriite, 
care dură de unsprezece ani. 

Dacă totuşi impresia generală care se degajează 
din activitatea Societăţii Naţiunilor în timpul anului 
trecut şi din mersul evenimentelor internaţionale, 

este puţin satisfăcătoare, cauzele sunt două. 
Intâiu, în ce priveşte Societatea Naţiunilor, noi 

ne-am obişnuit a reclama rezultate izbitoare, uitând 
că ea a ajuns acuma într'un stadiu, unde activitatea 
ei devine o muncă de perfecţionare, de cizelare, 

muncă ce este, prin forţa lucrurilor, meticuloasă, as 
spune chiar, ingrată. 

Al doilea, în ce priveşte aspectul vieţii internaţio- 
nale, a intervenit un îapt nou: agravarea crizei eco- 

nomice şi aceasta a întunecat orizontul. 
Nu se poate deci vorbi cu scepticism şi, cu atât 

mai puţin, cu deziluzie, despre activitatea Societăţii 
Naţiunilor în anul ce a trecut, atunci când s'a înre- 
gistrat enormul progres, înfăptuit, în deosebi, prin 

acordurile dela Haga. 

Ştiu că se pretinde, că aceste acorduri nu con- 

stituesc opera Societăţii Naţiunilor. 
Dar aceasta nu este exact decât din punct de ve- 

dere formal, în sensul că lucrările conferinţei dela 
Haga n'au fost efectuate sub direcţiunea imediată a 
Societăţii Naţiunilor. 

In realitate însă, aici, în mijlocul Societăţii Naţiu- 
nilor, Puterile interesate s'au înțeles asupra înce- 
perii negocierilor şi acordurile s'au încheiat numai 
graţie contactului dintre delegaţiuni în lăuntrul Ss- 

cietăţii Naţiunilor. 
Fără atmosfera creiată de Societatea Naţiunilor, 

fără solidaritatea şi destinderea obţinută aici, nimic 
nu S'ar fi putut face. 
-Voiu examina acuma, pe scurt, principalele ches- 

tiuni ce se pun înaintea Adunării. 
Extinderea arbitrajului, care rămâne totdeauna
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preocuparea de îrunte a Societăţii Naţiunilor, a îă- 
cut, în cursul acestui an, mari progrese, un însemnat 
număr de ţări dându-şi adeziunea la articolul 36 al 
Statutului Curţii permanente de Justiţie, privitor la 
jurisdicţiunea obligatorie a acestei Inalte Instanţe. 

România, care, până în momentul de îaţă, nu 
putut face cunoscută hotărârea ei în această ches- 
tiune, va fi în măsură, în cursul acestei sesiuni chiar, 
să dea adeziunea ei la articolul 36 din Statutul 
Curţii. 

Eu am constatat, anul trecut, că adeziunea la ar- 
ticolul 36 al Statutului Curţii permanente de Justiţie 
nu €e suficientă şi că trebue să se meargă mai de- 
parte în îndeplinirea obligaţiei naţiunilor în materie 
de arbitraj obligator. 

Am semnalat atunci, că ar trebui să se stabilească 
sistemul de a soluţiona contestaţiunile asupra carac- 
terului juridic al unui conflict, că este necesar să fie 
codificat dreptul internaţional şi că ar trebui să se 
organizeze mijlocul de a anula excesul de putere în 
dreptul internaţional. 

Din aceste trei probleme, ultima, studiată de un 
comitet de experţi, care şi-a depus raportul, va îor- 
ma, sper, obiectul dezbaterilor noastre. România 
este gata a primi una din soluţiunile propuse de ex- 
perţi. 

Ţara mea este, deasemenea, gata a semna con- 
venţiunea privitoare la asistenţa financiară pentru 
Statele, membre ale Societăţii, cari ar fi victime ale 
unei agresiuni. 

In ceeace priveşte amendamentele de adus pac- 
tului Societăţii Naţiunilor, pentru a-l pune în armo- 
nie cu pactul dela Paris, Delegaţiunea română, în numele careia anunţasem anul trecut anumite idei, va avea să ceară, la momentul util, unele precizări ce îi par necesare. 
Problema complexă şi dificilă 0 a a dezarmării, re- clamă toată atenţia noastră. ”
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Am avut deja prilejul să spun că trebue să se iu- 
creze pe trei planuri paralele : 

1. Limitarea progresivă a armamentelor terestre, 
maritime şi aeriene; 2. Dezarmarea morală; 3. De- 

zarinarea economică. ! 
În adevăr, dezarmarea propriu zisă este în îunc- 

țiune, mai ales, de dezarmarea morală, care singură 
va putea asigura securitatea. 

Relaţiv la dezarmarea propriu zisă, trebue să sem- 

nalez două dificuităţi serioase. 

O primă dificultate rezultă din îaptul că, unele ţări 
nu fac parte din Societatea Naţiunilor. Aceste țări 
nefiind constrânse la dezarinare şi păstrându-şi de- 
plina lor libertate de iniţiativă în materie interna- 
țională, situaţia celorlalte State şi, în deosebi, a ve- 
cinilor lor este iniluenţată de aceasta. Se poate oare 
pretinde ţărilor limitrofe a unui Stat ce nu e membru 
al Societăţii Naţiunilor, să dezarmeze, punându-se 
astiel în imposibilitatea de a se apăra împotriva unei 
eventuale agresiuni din partea Statului, care nu este 

membru al Societăţii Naţiunilor ? 
Această situaţie excepţională trebue serios exa- 

minată. 

O a doua dificultate este guasi-imposibilitatea de 
a controla reducerea înarmărilor sau de a împiedeca 

înarmările clandestine. 
Sau imaginat sistemele cele mai ingenioase de 

înarmare clandestină şi Societatea Naţiunilor trebue 
să uzeze de toată energia ei pentru a exercita un 

control sever. 
Chestiunea este de o mare importanţă, fiindcă, 

dacă unele State se pot înarma în mod secrei, pe 

când celelalte îşi reduc armamentele, primele State 
vor avea dorința şi posibilitatea de a se deda la o 
agresiune. In acelaş timp, din cauza acestei situații, 

celelalte State, îngrijorate, vor ezita să dezarmeze. 

In afară de aceste dificultăţi se mai ridică, în con- 

tra dezarmării şi alte obstacole, printre cari vom 

G. G. Mironescu. — Cuvântări. , 5



— 66 — 

cita două : supralicitarea şovinistă a anumitor cer- 

curi politice şi antagonismele economice. 

Societatea trebue să îacă uz de toată influența 

ei morală pentru a înnăbuşi propasandele pornite 

din ură şi, la nevoie, să întreprindă, în ţările res- 
pective, o activă propagandă în favoarea păcii, pen- 
tru a obţine dezarmarea morală, îără care nimic 

definitiv nu se poate face. 

In ceeace priveşte antagonismele economice, So- 
cietatea Naţiunilor a dezvoltat, în această direcţie, 
o importantă activitate, dar rezultatele sunt încă pu- 
țin satistăcătoare. Trebue să ne intensificăm efor- 
turile noastre. Poate profunda criză, pe care o tra- 

versează economia aproape a tuturor ţărilor, va fa- 
cilita intervenţiunea Societăţii Naţiunilor. 

Popoarele şi, în special, cele europene, se zbat 
aproape toate în dificultăţi economice neliniştitoare, 
asupra cărora Societatea Naţiunilor trebue să-şi con- 
centreze atenţiunea. 

Criza atinge deopotrivă agricultura şi industria. 
Numărul şomeurilor creşte mereu într'un mod îm- 

presionant, iar desfacerea produselor industriale se 
face tot mai greu. 

De altă parte, supraproducţia produselor agricole 
a provocat o enormă scădere a prețurilor lor şi, în 
consecinţă, o sărăcire a agricultorilor, în timp ce 
industria, pierzându-şi astiel pe aceşti consumatori 
sărăciţi, nu-şi mai poate vinde produsele sale şi să- 
răceşte şi ea, la rândul ei. 

Această gravă situaţie economică derivă din două 
cauze principale : 

1. Războiul. 

2. Vânzarea sub cost, organizată de o imensă țară, în vederea unor scopuri de ordin politic. 
Din aceste două cauze, „Prima şi-a produs deia (oa e e setele. A doua este in curs de a se dezvolta. 

-a produs încă toate efectele. Urmările ei pot deveni extrem de primejdioase pentru toate
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ţările şi este urgent să se studieze mijloacele de pre- 
venire a acestor consecinţe. 

Unele țări, pierzând din vedere proporţiile răului, 
precum şi faptul că este vorba de o problemă men- 
dială, au crezut că pot să restabilească situaţia prin 

taxe protecţioniste. 

Acestea sunt un expedient, care ar putea produce, 
pe o mare piaţă internă, o uşurare momentană; dar, 
departe de a aduce crizei o soluţie definitivă, o va 
agrava, adâncind deasemenea antagonismele econo- 
mice dintre naţiuni şi provocând totodată consecințe 

politice defavorabile. 
Problema îiind mondială, adevărata remediere a 

crizei nu se va putea găsi decât pe planul mondial, 
sau, cel puţin, pe un plan internaţional foarte întins. 

Producţia şi pieţele trebuesc organizate. 
lată un vast câmp de activitate pentru Societatea 

Naţiunilor. Acţiunea aceasta este de o însemnătate 
primordială pentru viitorul omenirei, căci sunt con- 
vins că politica popoarelor civilizate va lua tot mai 
mult un caracter economic: îactorii economici Vor 

determina legile vieţii mondiale. 
Cum o soluţie definitivă şi completă va întârzia, 

este absolut necesar să se găsească, până atunci, 
remedii urgente pentru a înfrâna răul, cel puţin în 
parte; şi trebue să se caute leacuri bazate nu pe 
izolare — ca taxele protecţioniste, — ci pe coopera- 
rea popoarelor şi să fie remedii susceptibile de a îi 
aplicate unui mare număr de naţiuni. 

Conduşi de aceste principii, miniştrii afacerilor 

străine ai Micei Inţelegeri, întruniţi în conferinţa de 

la Strbske Pleso, în luna Iunie, au hotărît a studia 

imediat organizarea unei înţelegeri economice re- 

gionale între cele trei ţări, susceptibilă de a îi lăr- 

gită prin cooperarea altor ţări. 
In vederea acestei hotărîri, a avut loc o conferinţă 

la Sinaia, în luna August, între miniştrii de agricul- 

tură, ai comerţului şi finanţelor, ai României şi Ju- 

goslaviei.
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S'a convenit, în adevăr, ca problema să fie. în 
prealabil, discutată între aceste două țări, având 
aceeaş structură economică; şi, după aceea, se va 

stabili o înțelegere cu Cehoslovacia. 
Conferinţa dela Sinaia a fixat directivele colabo- 

rării economice ce urmează a se organiza. 
Cum am avut deja ocazia să spun, este vorba de 

o înţelegere economică regională, susceptibilă a îi 
întinsă şi la alte ţări. 

Acelaş spirit se găseşte în rezoluţiunile celorlalte 
două conferințe internaţionale, cari au avut loc la 
Bucureşti şi Varşovia, în timpul acestei veri. 

Prima, care s'a întrunit la Bucureşti la sfârşitul 
lunei lulie, a fost provocată de dorinţa de a se da 
un răspuns unic chestionarului stabilit de Societatea 
Naţiunilor, în vederea găsirii miiloacelor practice 
pentru asigurarea scurgerii şi repartiţiei excedente- 
lor producţiunii agricole a îiecărei ţări. 

Au luat parte la această conferință experţii celor 
trei ţări agricole: Ungaria, România şi Jugoslavia. 
Ei au formulat un răspuns comun, care a îost co- 
municat Societăţii Naţiuniior. Acest răspuns fixează 
bazele principale ale colaborării Statelor agricole cu 
cele industriale. 

O lună mai târziu, la sfârşitul lunei August, a avut loc la Varşovia o conierinţă a delegaților a opi țări: Bulgaria, Cehoslovacia, Estonia, Letonia, Po- lonia, România, Ungaria și Jugoslavia. 
Această conferință a adoptat, prin rezoluţiunile ei, măsurile propuse în răspunsul experților, despre care am amintit, întruniţi în Iulie la Bucureşti. Ea a mai decis ca diriguitorii politicei economice a acestor opt State să se întrunească în mod perio- dic. cel puţin odată pe an, pentru a coordona poli- tica lor economică. 
Se degajează din aceste conferințe o fericită ten- dință de cooperare între ţări, pe terenul economic, cooperare, care poate da loc la crearea unor uniuni regionale tot mai largi.
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Fu am convingerea şi am avut ocazia să spun în 
Noembrie trecut într'o conferință asupra politicii 
păcii, că prin asemenea uniuni regionale se va putea 

ajunge mai sigur la constituirea marelui edificiu fe- 

deral european. 
Ele vpr îi stâlpii marei constructii. 
Spuneam, că trebue să se armonizeze întâiu inte- 

resele a două, trei, apoi patru ţări, lărgind continuu 
cercul. S'ar stabili în felul acesta, încetul cu încetul, 
o uniune economică regională, compusă din mai 
multe ţări. S'ar proceda după aceea la fel în altă 

regiune, apoi s'ar face legătura tuturor. 
Dar, dacă eu cred că, în practică, sar ajunge mai 

sigur la o federaţie europeană prin uniuni regionale, 
aceasta nu însemnează de îel că nu ar trebui să se 
creieze chiar de acuma, o legătură elementară şi 
suplă între toate ţările Europei. 

Dimpotrivă, acest sistem de contact şi solidari- 
tate permanenţă ar facilita formarea nucleelor ne- 
cesare pentru organizarea mecanismului federal cu- 

ropean. 

Subscriu deci proectul prezentat de D-l Briand, 
De altfel, am avut onoarea să declar dela această 

tribună, anul trecut, că am cea mai profundă admi- 
raţie şi simpatie pentru inițiativa înţeleaptă şi gene- 

roasă a marelui bărbat de Stat francez şi că sunt cu 
desăvârşire convins de realizarea cei. 

De atunci, Guvernul meu a confirmat, prin răs- 
punsul său, adeziunea României la proectul Uniunii 
federale propuse de Guvernul francez, declarând că 
România consideră ca o datorie să acorde întregul 
ei concurs înfăptuirii acestui proect. 

Proiund ataşată ideii de pace, ţara mea sprijină 
călduros iniţiativa aceasta, în care ea vede cea mai 
puternică garanţie a consolidării păcii, precum şi a 
progresului continuu al Europei şi al omenirii. 

Convingerea mea este că, e o necesitate abso- 
lută crearea unei Uniuni europene, pentru a asigura
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viitorul vechiului nostru continent şi al civilizaţiei 

sale. 
De altfel, toate Statele europene, membre ale So- 

cietăţii Naţiunilor, au declarat că sunt de acord asu- 
pra principiului proectului, aşa cum acesta a îost 

prezentat de domnul Briand. 
Toată lumea constată că proectul nu tinde să cre- 

ieze un instrument de luptă, ci o organizaţiune de 

solidaritate şi conciliere, susceptibilă să aiute puter- 
nic Societatea Naţiunilor şi capabilă să se lărgească 
pentru a deveni o vastă cooperare armonioasă a tu- 
turor popoarelor civilizate. , 

Principiul odată adoptat, trebue a se căuta acuma, 
de comun acord, formula concretă, susceptibilă să 
întrunească asentimentul unanim. 

O vom căuta, cu ferma voinţă de a reuşi. 
Ar rămâne să se tranşeze o chestiune de proce- 

dură. 
Cred că procedura cea mai potrivită ar îi ca Adu- 

narea să învite Statele europene să institue un Co- 
mitet de studiu. Acesta, luând ca bază memorandul 
francez şi răspunsurile Statelor europene, ar face un 
raport Adunării, formulând, pe cât e posibil, propu- 
neri concrete. Voiu adăoga că participarea la acest 
Comitet de studiu a unui anumit număr de State 
ne-europene, ne-ar aduce un concurs îoarte util. 

Dar, oricare ar îi procedura ce vom adopta, ma- 
rea ideie a Uniunii europene se impune. Fa îşi va 
urma cursul. ” 

Suntem stăpânii procedurei, 
evoluţia ideilor. 

Socotesc deci că 
celebru: „Adevărul 
tea opri“. 

Şi adevărul este lupta pentru pace. 
| „lar când spun pace, înţeleg această pace, stabi- lită prin tratatele actuale, căci nu poate exista altă pace. 

dar nu putem stăpâni 

pot încheia prin cuvântul rămas 
este în mers; nimic nu-l va pu-



9 Octombrie, 1930 

Cuvântare rostită la Consfă- 
tuirea Majorităţilor parlamen- 
lare, chemate a se pronunța dacă 
trebue ca Domnul G. G. Miro- 
ronescu să primească - sarcina 
de a forma guvernul. 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputati, 

Iubitul nostru şei v'a arătat motivele cari au 
determinat adunarea noastră de astăzi, şi va 

expus realizările politice pe care le-am înfăptuit, 

precum şi situaţia politică actuală. 
„Domnul Preşedinte al Consiliului are nevoie 

pentru moment de un concediu mai indelungat, 

după activitatea de 37 de ani pe care a desiăşu- 

ra-0. 
În faţa acestei împrejurări, M. S. Regele mi-a 

cerut să iau asupră-mi sarcina de a îorma guver- 
nul. Nu este vorba de a începe un nou regim, ci 

de a continua o operă începută. 
Am rugat pe Majestatea Sa să-mi dea un răgaz 

foarte scurt, pentru ca organele partidului să-și 

spună. cuvântul în chestiunea mandatului ce mi 

s'a oferit pentru a doua oară.



Sunt mulţumit să constat că ar îi îost alţii cari 

ar fi putut face faţă, cu mai multă destoinicie Im- 

prejurărilor de astăzi; dar, fiindcă soarta a vroit 

ca eu să îiu acela, care să înlocuiesc pe iubitul 

nostru preşedinte, mă voiu supune, dacă şi dvs. 

veţi fi de acord cu delegaţia permanentă a parti- 

dului şi cu comitetul central executiv. 

Aceste două organe ale partidului au hotărit, 
în unanimitate, cel dintâiu în şedinţa de ieri, celă- 
lalt în şedinţa de azi dimineaţă, să primesc sar- 

cina de a constitui guvernul. 
E adevărat că, după Statute şi după tradiţie, 

hotărîrea delegaţiei permanente este suficientă. 
Dar eu am ţinut să se ceară şi confirmarea Comi- 
tetului executiv şi aprobarea D-voastră. Cu mo- 
dul acesta toţi îşi pot da avizul şi se lasă şi timp 

pentru o hotărire bine rumegată. 
Aplauzele cu care aţi primit propunerile atât 

de binevoitoare pentru mine, ale iubitului nostru 
Preşedinte şi ale Domnului Mihalache, arată a- 
cordul D-voastră cu delegaţia permanentă şi Co- 
mitetul executiv. 

Mare, neînchipuit de mare onoare pentru imine, 
dar şi grea răspundere. 

V'a arătat, iubitul nostru Preşedinte că, în 
cursul acestor doi ani, cu siorţări supraomeneşti 
am realizat mai multe părţi din programul nos- 
tru, dar se ivesc probleme noui şi în special criza 
financiară, care nu există numai la noi, ci în toate 
statele. | 

De aceea mai este mult de făcut. 
_Ne vom da osteneala să găsim soluţiuni potri- 

vite. Ele vor implica sacrificii însemnate pentru
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toţi. Este neapărat nevoie să fim cu toţii strâns 
uniţi, pentru ca aceste sacrificii să fie mai puţin. 

simţite şi ca ele să ducă la rezultate. 

Un singur lucru nu-mi convine, în splendida cu- 

vântare a Domnului Preşedinte al Consiliului, a- 
cela când vorbeşte despre o despărţire. 

Noi înţelegem cu totul altfel: să se odihnească 
şi să vină cu forţele sale refăcute. 

De aceea cred că sunt în asentimentul D-voas- 
tră, ca să-i urăm să se repauzeze şi să ajungă 

repede la posibilitatea de a reveni în fruntea 
noastră, să ne conducă, cum ne-a condus în tre- 

cut, spre deplina glorie a Ţării şi partidului: nos- 

tru. (Aplauze prelungite). 
Sunt adânc recunoscător Majestății Sale Re- 

gelui, pentru Inalta încredere cu care m'a distins. 

Mulţumesc din toată inima partidului pentru spri- 
jinul pe care mi-l pune în vedere. 

Îmi voiu da toată osteneala să justific Inalta M. 
S. încredere şi sprijinul partidului, prin devota- 
mentul desăvârşit cu care sunt hotărit a servi: 
Ţara, Tronul şi principiile partidului.



20 Octombrie, 1930 

Misiunea culturală a poporului 
român. — Discurs pronunțat la 
Cluj la serbarea aniversării de 
zece ani a Universităţii din Cluj, 
serbare prezidată de Majestatea 
Sa Regele Carol II] şi filnd pre- 
zenlă Majestatea Sa Regina 
Maria. 

Sire, Majestate, 

Onorată Adunare, 

Poporul român, neam de viță nobilă şi înzes- 
trat cu mari însuşiri, are în părţile acestea ale lu- 
mii o misiune esențialmente culturală. 

Această menire a sa este înscrisă — ca să zic 
astiel — în actul său de naştere; căci, pentru în- 
deplinirea acestei misiuni, el a fost creat. 

Pentru a apăra civilizaţia romană pe graniţa 
din aceste părţi ale Imperiului, Impăratul Traian 
a trimis aici — după cucerirea Daciei —— masse 
considerabile de colonişti romani, din a căror contopire cu Dacii s'a născut neamul românesc. 

Poporul român şi-a îndeplinit cu sfinţenie, în cursul vremei, glorioasa Şi greaua sa misiune, care a avut două directive generale: întâi a apăra cu armele civilizaţia occidentală împotriva valu- lui barbarilor; al doilea, a face să înflorească pe acest Sol şi să se răspândească împrejur cultura atină.
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Vitregia soartei a impus naţiunii române să-şi 

desfăşure activitatea sa, mai ales în prima direc- 

țiune, defavorizând pe cea de a doua. 

Veacuri dearândul, poporul nostru a sălăşluit 

pe câmpul de bătae, ţinând piept invaziilor bar- 

bare şi mai ales valului otoman, ferind civilizaţia 

occidentală de o catastrofă, dar întârziindu-şi 

propria sa dezvoltare. lar pe acest frumos platou 

transilvan, unde era o viaţă mai liniştită, neamul 

românesc a fost cotropit de neamuri barbare şi 
dezvoltarea lui a îost încătuşată de aceştia. 

Frânt în bucăţi de urgia vremurilor, poporul 

român a ştiut totuşi să reziste, să apere cu vitejie 

flacăra de lumină moştenită dela Roma şi să în- 

vingă. 
S'a dovedit astfel, odată mai mult, că legitimele 

aspiraţiuni ale unui popor vrednic nu pot îi în- 

mormântate. 

Realizând visul de secole al unităţii naţionale, 

noi suntem acum în măsură a consacra toate pu- 

terile noastre înfloririi şi răspândirii civilizaţiei 

strămoşeşti. 
Suntem datori a o face, pentru că o naţiune 

însemnează în lume atâta cât reprezintă partea ei 

contributivă la civilizaţia lumii. 

În această operă, rolul principal îl au Univer- 

sităţile. 
Universitatea din Cluj fiinţează în realitate de 

aproape 60 ani; dar timp de 50 ani ea a îost în- 

dreptată împotriva neamului românesc, a cărui 

deznaționalizare o urmărea. 

Neavând consistenţa etnică necesară, neamul
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cotropitor încerca prin mijloace agresive a asimila 
rasa băştinaşă. 

Incercarea a fost zadarnică. | 
Neamul nostru, compact pe aceste meleaguri, 

tare din punct de vedere etnic, nu practică şi nu 

are nevoie să practice o politică de deznaţionali- 
zare a neamurilor conlocuitoare. El tinde numai 
a face să se dezvolte cât mai puternic geniul na- 
ţional, pentru ca să poată cât mai adânc contribui 
la propăşirea civilizaţiei omenirii. Şi calităţile po- 

porului nostru ne îngăduesc a avea, sub acest 

raport, mari speranţe. 

Chiar până acum, cu toată vitregia timpurilor, 

gândirea şi cultura română a dat contribuţiuni 
preţioase civilizaţiei mondiale: în timpurile mai 
vechi un Petru Movilă, un Dimitrie Cantemir, un 
Nicolae Milescu; în timpurile mai noui un Victor 
Babeş, un Cobălcescu, un Toma Ionescu, un Ata- 
nasiu; în vremurile de azi un Iorga, un Marinescu, 
un Racoviţă. 

Acuma, când toate energiile neamului sunt în- 
trunite laolaltă, suntem în drept a spera afirma- 
țiuni din ce în ce mai puternice ale geniului na- 
țional. 

Ţintind numai la continua propăşire a geniului 
român, fără nici o agresivitate pentru nimeni, con- 
vieţuirea noastră cu alte neamuri pe acest pământ 
strămoşesc, este şi trebue să fie o cooperare ami- 
cală pentru progresul patriei comune şi al ome- 
nirii. 

De zece ani Universitatea din Cluj merge pe 
calea aceasta, devenind un mare focar de cultură 
românească, cum ar îi trebuit să fie dela început,
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în mijlocul acestor bogate plaiuri care aparţin, 
din punct de vedere istoric şi din punct de vedere 

etnic, neamului românesc. 
Pentru această fericită schimbare trebue să îim 

pe veci recunoscători marilor făuritori ai întregirii 

neamului, în frunte cu gloriosul Rege Ferdinand 

l-iul şi cu Majestatea Sa Regina Maria. 

Trebue asemenea să exprimăm gratitudinea. 

noastră deplină Consiliului Dirigent care, sub 

preşedinţia şi sub impulsul d-lui Iuliu Maniu, a 

realizat această transformare, cu un tact şi cu 0 
destoinicie mai presus de orice laudă. 

Astăzi, mulţumită Inaltei solicitudini pentru 
cultură a Majestății Sale Regelui, această Univer- 
sitate a Daciei Superioare se întregeşte cu un nou 

Aşezământ: „Institutul de cercetări ştiinţifice Re- 

gele Carol al Il-lea“. 
Rog pe Majestatea Sa Regele să ne dea voie 

a-l exprima pentru aceasta, întreaga recunoştinţă 

a Ţării. 

Mulţumesc, în numele guvernului, învățatului 

corp profesoral al acestei Universităţi, pentru va- 

loroasa activitate ştiinţifică ce a desfăşurat şi 

urez propăşire neîncetată Universităţii. 

Mă asociez, asemenea în numele guvernului, la 

sentimentele de admiraţie şi de gratitudine ale U- 

niversităţii pentru personalităţile cărora ea le con- 

feră astăzi titlul de: „Doctor honoris causa“, ca 

o mărturie a înaltei lor valori ştiinţifice şi ca o 

dovadă a iubirei şi recunoştinţei ce le poartă po- 

porul român, ai cărui prieteni încercaţi sunt.



24 octobre, 1952 

La Conference agraire. Le 
bloc danubien. Le programme 
du gouvernement.  Declarations 
faites aux representanis de ia 
presse roumaine et €trangere, 
r&unis au Ministere ces Affaires 
Etrangeres (en qualits de chef 
du Gouvernemeni, qu'il avait con- 
stitu€ le 10 octobre 1930 et qui 
a dure jusquau 18 avril 1951). 

Mesdames, Messieurs, 

Depuis notre derniăre entrevue nous avous eu 
â Bucarest une Conicrence internationale. Son 
importance n'a &chappe€ ă personne, car elle r€u- 
nissait huit pays, desireux de collaborer ensemble 
sur le terrain 6conomique. 

Les râsultats de la Conicrence ont 6t€ impor- 
tants: les m&thodes et les moyens d'âtablir une 
cooperation €conomique active ont te precis6s 
et les Gouvernements auront â examiner sous peu 
des r6alisations immediates. 

Dire que Punion est dejă faite et que les pro- 
bl&mes difiiciles qui nous preoccupent ont trouv€ 
dejă leur solution, ce serait une exageration. Au- 
cun homme serieux ne saurait le soutenir. 

Il s agit d'une oeuvre qui demande une prepa- 
ration plus longue. Le fait essentiel est qu'on a
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progress€ vers la râalisation de l'entente desire. 

On a prâtendu que ce que l'on voudrait îaire 

pour le moment, ce serait un bloc danubien. 

Plusieurs journalistes me Vont demande€ ă Cluj 

et je leur ai dit que ce que nous poursuivons ce 

n'est pas un bloc danubien, mais une entente re- 

gionale plus large, ă laquelle participeront ou tous 

ou la plupart des pays qui ont pris part ă la Con- 

fGrence et que cette entente restera ouverte ă 

Vautres pays, ayant des interâts similaires. 

Mais cette entente mâme est une question d'a- 

venir, 

Pour le moment nous nous contentons d'une 

collaborațion limitee ă certaines mesures COnm- 

munes en faveur du redressement de notre situa- 

tion €conomique. 
Un autre 6venement agreable, que j'aime & sou- 

ligner, c'est la visite de Monsieur le Ministre Flan- 
din. Elle n'a aucun rapport avec la râunion de la 

Conf&rence. Monsieur Flandin, faisant un voyage 

d'âtudes, a reserve ă notre pays quelques jours, 

ce dont nous sommes tres heureux. 

Par rapport ă la politique exterieure je ne vois 

pas autre chose ă vous signaler. 

Quant ă la politique interieure, le Gouverne- 

ment poursuit sa tâche difficile et ingrate de pr€- 

parer le budget, de realiser, sans bruit, les €co- 
nomies indispensables et de crâer de nouvelies 
ressources, sans avoir recours aux impâts. 

Jai dit cela depuis que j'ai constitu€ le cabinet, 

en ajoutant que je vais, d'autre part, continue: la 

r6alisation du programme du parti national-pay- 

san.



L'on me reproche pourtant que je n'ai pas ex- 
pos€ le programme du nouveau gouvernement. Il 
parait que ce que jai dit ne constitue pas, pour 
certains, journaux, un programme. Je le regrette, 
mais je mai rien ă dire davantage pour le mo- 
ment. 

Il wentre pas dans mes habitudes de parler trop. 
L'importance et la valeur d'un programme de 
gouvernement ne se mesurent pas d'apres sa lon- 
gueur. Le pays ne veut pas des paroles, mais des 
realisations. 

Vous vous rappelez que l'annce derniere la 
m&me presse, qui est aujourd'hui si nerveuse, se 
montrait tres inquicte et repetait chaque jour que 
le gouvernement n'avait aucune  comprehension 
du grave probleme des reparations, que nous n'a- vions pas de programime, que nous ne disions pas 
ce que nous allions faire, â la Haye, que la Rou- manie allait sortir plus maltraitee au'ă Spa. 

D'autre part, on prâtendait que nous avions compromis Paffaire des optants, que tout &tait perdu, que nous allions payer des sommes &nor- mes aux optants. 
Je vous ai dit alors, dans cet 

nous saurons accomplir notre d dais ă P'opinion publique de nou 
au resultat final. 

Jespăre que personne 
que le r&sultat fin 
plus optimistes. 

Je vous dis la meme chose aujourd'hui. Vernement actuel 
devoir et je prie, 

te m&me salle, que 
evoir et je deman- 

s faire credit, quant 

ne conteste aujourd'hui 
al a depass€ les previsions les. 

Le gou- 
et moi-mâme ferons tout notre 
par votre intermediaire, l'opi-
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nion publique de nous accorder sa coniiance, quant 
aux resultats. 

Je m'aime pas faire des promesses mirobolantes. 
II vaut mieux ne pas promettre, mais realiser. 

J'ai vu, avec regret, que les representants d'un 
parti s6rieux, ont commenc€, dans des rcunions 
publiques, â faire des promesses exagerces. [ls 
disent: „Que veut la population?“ „La reduction 
des impâts“. „Eh bien, nous les reduirons“, —" 
„Ne pas toucher aux salaires”, „ou ă la situation 
des fonctionnaires?'. „Eh bien, nous nous en 
garderons*. — „„Realiser de grandes &conomies?* 
„Eh bien, nous le ferons”. 

Mais lorsqwon leur demande: „Comment allez- 
vous faire tout cela? Ils r&pondent: „Oh ca, c'est 
un secret que nous ne pourrons vous devoiler que 
lorsque nous serons au pouvoir'. 

Nous ne pouvons pas les suivre dans cette voie. 
Au lieu de promettre tout ce qw'on peut imaginer, 
nous prefrons realiser tout ce qui est possible. 

Vai dejă dit que nous dâsirons reduire les im- 
pOts, mais j'ai ajout€, que je ne suis pas sfir de 
pouvoir r6aliser tout de suite ce dessein. Je ne puis 
pas iaire des promesses â ce sujet. 

Jai fait des reserves analogues en ce qui con- 
cerne la conversion des dettes agricoles. 

Nous avons le dâsir et la ferme volonte d'aider 
les classes laborieuses — surtout les paysans, — 
pour regler avantageusement leurs dettes. Mais 
nous ne ferons rien qui puisse compromettre le 
credit ou les ressources de PEtat et qui pourra 
ressembler ă une expropriation. 

Donc, avant tout, pas de garantie de PEtat, ou 
G. G. Mironescu. — Cuvântări, 6
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une limitation precise et raisonnable de toute con- 

tribution &ventuelle de sa part, et pas de reduc- 

tion imposâe des creances. D'ailleurs, des solu- 
tions contraires aux principes que je viens d'Enon- 
cer mont jamais 6t€ envisagâes par un membre 

du Gouvernement. 
Quant au taux de Linterât, nous prendrons les 

mesures ncessaires pour en obtenir, le plus t6t 
possible, une reduction. 

Mais, personne ne peut demander que tous les 

maux accumules pendant toute la periode d'apres 
guerre soient gucris dans quelques jours, par un 
„Coup de baguette magique“. 

TRADUCERE 

24 Octombrie, 1930 

Conferinfa agrară. Blocul Da- 
nubian. Programul guvernului. -- 
Declarafiuni făcute reprezentan- 
fiior presei române și străine, 
întruniți la Ministerul de Afaceri 
Străine (în calitate de şef al 
guvernului, pe care îl formase 
la 10 Octombrie 1930 si care a 
durat până la 18 April 1931). 

Dela ultima noastră întrevedere, a avut loc, la Bucureşti, o conferin i n tă internaţională. Imoprtanța ei 
căci ea întrunea opt ţări, dor- 

mpreună pe terenul economic. 

mică activă au fost precizate şi guvernele vor avea sa examineze, în curând, realizări imediate.
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A spune că uniunea e deja făcută şi că problemele 
dificile care ne preocupă au şi primit soluţia lor, ar 

îi o exagerare. Nici un om serios nu ar putea sus- 
ține acest lucru. E vorba de o operă care cere o pre- 

gătire mai lungă. Faptul esenţial este că s'a progre- 

sat spre realizarea înţelegerii dorite, 
S'a pretins că ceeace am dori să facem pentru 

moment ar îi un bloc danubian. Câţiva jurnalişti 
m'au întrebat despre aceasta la Cluj şi le-am spus 
că ceeace urmărim nu este un bloc danubian, ci o 
înțelegere regională mai largă, la care vor participa 

sau toate, sau cele mai multe dintre ţările ce au luat 
parte la conterinţă şi că această înţelegere va ră- 
mânea deschisă altor State, care au interese simi- 

iare. 
Dar chiar înţelegerea însăşi este o chestiune de 

viitor. 

Deocamdată, ne mulţumim cu o colaborare limi- 
tată la anumite măsuri comune în favoarea îndrep- 

tării situaţiei noastre economice. 
Un alt eveniment plăcut, pe care ţin să-l subliniez, 

a îost vizita d-lui ministru Flandin. Fa nu a avut 

nici o legătură cu întrunirea conferinţei. D-l Flan- 
din, făcând o călătorie de studii, a rezervat ţării 
noastre câteva zile, fapt de care suntem îoarte fe- 
riciţi. 

Cât priveşte politica internă, guveruul urmăreşte 

mai departe sarcina dificilă şi ingrată de a pregăti 
bugetul, de a realiza, fără sgomot, economiile indis- 
pensabile şi de a creia noui resurse, fără a recurge 

la impuneri. 
Am spus acest lucru încă atunci când am format 

cabinetul şi am adăogat că voiu continua, pe de altă 
parte, realizarea programului partidului naţionai- 

țărănesc. 

Mi se reproşează totuşi că nu am expus progra- 
mul noului guvern. Se pare că ceeace am spus nu 
constitue, pentru anumite ziare, un program. Re- 
gret. dar nu am mai mult de spus pentru moment.
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Nu intră în obiceiurile mele să vorbesc prea mult. 
Importanţa şi valoarea unui program de guvernare 
nu se măsoară după lungimea lui. Ţara nu vrea vor- 
be, ci realizări. _ 

Vă amintiţi că, anul trecut, aceeaşi presă. care 
este aşa de nervoasă astăzi, devenise foarte îngri- 
iorată şi repeta în fiecare zi că guvernul nu înţelegea 
grava problemă a reparaţiunilor, că nu aveam pro- 
gram, că nu spunem ce vom face la Haga, că Ro- 
mânia va ieşi mai nedreptăţită decât la Spa. 

De altă parte, se pretindea că am compromis aîa- 
cerea optanţilor, că totul e pierdut şi că vom plăti 
Sume enorme optanţilor. 

V'am spus atunci, tot în această sală, că vom şti 
să ne îndeplinim datoria, şi am cerut opiniei publice 
să aibă încredere în noi, în ce priveşte rezultatul 
îinal. 

Sper că nimeni nu contestă astăzi că rezultatul 
final a depăşit prevederile cele mai optimiste. 

Vă spun acelaş lucru astăzi, Guvernul actual şi eu însumi ne vom face toată datoria şi rog, prin in- termediul d-niilor voastre, opinia publică să ne dea 
încredere în ce priveşte rezultatele. 

Este mai bine a nu proimite, dar a realiza. 
Am văzut cu regret că reprezentanţii unui partid serios, au început în întruniri publice să facă pro- misiuni exagerate. Fi spun: „Ce vrea populaţia? Re- ducerea impozitelor? Fi bine, o vom face“. — Să nu ne atingem de salarii sau de situația funcţionarilor? Ei bine, o vom face“. —— Să realizăm mari ecnomii? Ei bine, le vom realiza“, 
Dar dacă li se pune intrebarea: „Cum veţi face toate acestea?“ Ej răspund: „A, aceasta este un se- cret, pe care nu vom putea să v 

r « p i-l destăinuim decât când vom fi la putere“. 
Nu putem să-i Hrmâm pe această cale. In loc să promitem tot ce se poate imagina, preferim să rea- lizăm tot ce este posibil. 
Am spus deja că dorim să reducem impozitele ;
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dar am adăugat că nu sunt sigur dea putea realiza 
îndată această speranţă. Nu pot deci să fac promi- 
Siuni, în această privinţă. 
Am făcut rezerve analoage în ce priveşte conver- 

Siunea datoriilor agricole. 
Avem dorinţa şi voința hotărîtă de a ajuta cla- 

sele muncitoare şi mai ales pe ţărani ca să-şi aran- 
jeze în mod avantajos datoriile. lasă, nu vom îace 
nimic ce ar putea compromite creditul sau resursele 
Statului şi ar putea avea aerul unei exproprieri. 

Deci, înainte de orice, nici o garanție din partea 
Statului sau o limitare precisă şi rezonabilă a orică- 
rei contribuţii eventuale a lui şi nici o reducere im- 
pusă a creanţelor. De altfel, asemenea soluţii nu au 
iost niciodată luate în consideraţie de vreun mem- 
bru al guvernului. 

Cât priveşte dobânzile, vom lua măsurile necesare 
pentru a obține, cât mai curând posibil, o reducere 
a lor. 

Dar nimeni nu poate cere ca toate relele acumu- 
late în timpul întregei perioade de după război să 
fie Yindecate în câteva zile. ca printr'o bhaghetă ma- 
gică.



15 Noembrie, 1950 

Deschiderea sub noi auspicii a 
sesiunii Corpurilor Legiuitoare. 
Programul guvernului. Discurs 
rostit la Consfăluirea majorită- 
ților parlamentare din 15 Noem- 
brfe 1930, în calitate de Preşe- 
dinte al Consiliului de Miniștri. 

Reîncepem munca noastră parlamentară sub 
auspicii noui şi într'o atmosferă deosebită. 

Vom lucra sub auspicii noui, căci avem în 
fruntea ţării un Rege care are cea mai vie râvnă 
de a pune munca şi înalta Sa capacitate întru ri- 
dicarea patriei. Suntem datori a da Maiestăţii 
Sale Regelui cel mai desăvârşit ajutor, în interesul 
superior al consolidărei şi propăşirei ţărei. 

Atmosfera este deosebită în Parlament, fiindcă 
vor participa la lucrări şi membrii opoziţiei. cari 
se abţineau de atâta timp. 

Acestă din urmă împrejurare trebue să ne a- 
ducă aminte că lupta ce o ducem între partide 
este o luptă de idei, nu de persoane. 
Între partide este o emulaţiune folositoare pa- 

triei, 
| Noi Suntem datori a susține cu toată energia 
ideile noastre, fiindcă le socotim mai bune. Dar nu trebue să ieşim din cadrul acesta, spre a ne scobori la chestiuni de persoane. 

Insă, dacă au intervenit aceste elemente noui in activitatea noastră, ca nu încetează ce a fi
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continuarea operei începută acum doi ani. Guver- 
nul actual este, precum am mai spus-o, continua- 
rea celui precedent. Din motive independente de 
voinţa noastră, a trebuit să se facă o schimbare 
în compoziţia guvernului şi atâta tot. 

Guvernului actual deci îi incumbă sarcina de a 
continua aplicarea programului partidului nostru. 

Insă o serie de probleme, între cari unele foarte 
grele, s'au ridicat în ultimul timp. 

Intre acestea, problema economică ocupă locul 
îintâiu. 

O criză economică şi financiară intensă apasă 

țara noastră şi toate statele. 
Mesagiul a scos, cu drept cuvânt, în relief carac- 

terul mondial al crizei şi din acest caracter al ei, 
rezultă întâi că situaţia este mai grea decât dacă 
ar îi vorba de o criză locală specifică ţărei noas- 
tre, iar al doilea că remediarea crizei este mai 
anevoioasă. Dacă numai noi am suferi de criză, 

am putea găsi o îndreptare mai curândă în aiu- 
torul prietenilor noştri. Cum însă criza este mon- 
dială, putem să contăm pe ajutorul prietenilor 
din afară, dar înainte de toate trebue să facem 
noi siorţările necesare spre a dobândi o îmbună- 

tățire, 

Proverbul spune: „Dumnezeu ajută. dar trebue 
să dai din mâini“. Aşa este şi pentru criza econo- 
mică de azi a ţărei. 

În împrejurările actuale, guvernul are o situație 
care nu poate îi invidiată. El trebue să facă apel 
la toată puterea de sacrificiu a ţărei, spre a do- 
bândi o uşurare provizorie şi o sigură îndrumare 
către îndreptarea deplină.
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Realizarea imediată a acestei uşurări, constitue 
programul guvernului actual, pe care dealtiel l-aţi 

văzut schiţat în Mesagiu. _ 
Cea dintâi preocupare a noastră este să res- 

trângem cât mai puternic cheltuelile, ca prim mij- 
loc pentru realizarea unei opere pozitive. Ştim cu 
toţii că încasările merg greu şi noui biruri asupra 
populaţiei sunt imposibile. De aceia, cum nimic 
nu ne îndreptăţeşte să fim siguri că anul viitor 
încasările vor îi mai bune ca acum, se cuvine să 
luăm măsuri de precauţie, dintre cari reducerea 
cheltuelilor este cea mai importantă. | 

Reducerea cheltuelilor se va face prin mai multe 
mijloace şi în primul loc, prin suprimarea sinecu- 
relor, a acelor întrebuinţări ilicite a banului pu- 
blic, de care s'a făcut atât abuz în trecut. Guver- 
nul este doritor a fi şi informat asupra cazurilor 
acelora cari, pe nedrept, se bucură de banul Sta- 
tului şi va remedia răul imediat. 

Dacă şi alte mijloace decât acestea vor fi ne- 
cesare, le vom întrebuința cu toată prevederea. 

Avem un budget de 37 miliarde. 'Trebue să-l 
reducem cu aproape 7 miliarde şi asemenea re- duceri nu le putem scoate decât cu sacrificiu! pro- porţional al tuturor. În intenţia şi dorinţa ncastră este nu să majorăm impozitele, cum am aflat cu regret că spun adversații noştri, ci să le micşo- răm. Din nenorocire, această reducere nu o pu- tem face imediat. 
„Printre celelalte mijloace necesare normaliză- ri Vieţii noastre financiare şi economice, intensi- ficarea valorificării bunurilor Statului trebue să he preocupe în primul rând. Statul are bogății
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mari, cari nu dau tot ceeace ar putea da. Vom 
valorifica aceste bogății din ce în ce mai mult, 

prin colaborare cu capitalul străin. 
Trebueşte de asemenea să înviorăm munca prin 

ajutorul capitalului adus spre a îi plasat în între- 
Drinderile ce acum lâncezesc la noi. 

Aceste mijloace, sperăm că ne vor duce la o re- 
pede îmbunătăţire a situaţiei generale. 

Reducerile ce se vor face, evident, sunt dure- 
roase, dar, cu riscul de a creia unele nemulțumiri, 
trebue să le facem, în interesul superior al Sta- 
tului. 

ŞI în alte ţări s'au recurs la aceleaşi mijloace, 
când situaţia era critică. Munca, pecare o vom 
pune-o în realizarea acestor reduceri, este o mun- 
că de regenerare şi trebue să o facem fără favo- 
ruri şi cu dreptate. 

Coroana ne-a reînoit încrederea. Parlamentul 
liber ales şi care reprezintă ţara ne sprijină, iar 
Corpul electoral prin nimic nu a dovedit că ar fi 
pierdut încrederea în noi. A părăsi în situaţia grea 
de astăzi acest loc de onoare şi de muncă, ar fi o 
dezertare dela datorie. 

Sunt încredinţat că majorităţile vor da guver- 
nului întreg concursul lor, în sarcina grea pe care 
o are. | 

Fac apel în acelaş timp, la D-voastră, pentru a 
păstra o disciplină desăvârşită, fiindcă nimic se- 
rios nu se poate realiza, fără această disciplină. 

Strâns uniţi, aplicând cu energie programul 
nostru, vom putea realiza o mare operă de însă- 
nătoşire şi regenerare, care va asigura propăşirea 
neîncetată a Patriei.



18 novembre, 1930 

Toast prononcă au banquet of- 
fert par le gouvernement rou- 
main en l'honneur de Son Exce- 
lence Monsieur de Cardenas, 
Ministre de l'Espagne, qui allait 
quitier le pays. 

Excellence, 

Mesdames, 

Messieurs, 

Je vous ai pri€ de nous râunir ce soir pour a- 
voir Pagrable occasion de manifester nos senti- 
ments de profonde sympathie ă P'Egard de Son 
Excellence Monsieur de Cardenas. 

Sa Majeste Catholique, apprâciant les Eminents 
mcrites de Monsieur le ministre Cardenas, lui a 
confere un grade Ssuperieur dans la carricre et lui a confi€ une nouvelle charge. 

La reconnaissance de ses msrites nous r&jouit, mais son depart nous cause les plus vifs regrets. Voici quatre ans depuis que M. le Ministre Car- denas, uni ă une tres estimee famille de diplo- mates roumains et par consequent ă la Roumanie,
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par d'heureux liens d'affection, reprâsente chez. 
nous la grande soeur iberique. 

Aimant notre pays, il a puissamment contribue 
ă resserer les rapports amicaux qui unissent no- 
tre peuple ă la noble nation espagnole. 

Esprit fin et artistique, dou d'un grand taient 
littEraire, Monsieur le Ministre Cardenas nous a 
appris ă apprecier les incomparables beautâs et 
richesses artistiques de son pays et a compris ad- 
mirablement Pâme poctique de notre peuple. 

Nous nous felicitons de saluer en lui un grand 
ami de la Roumanie et nous lui en sommes recon- 
naissants. 

II nous quitte avec la satisfaction d'avoir sup6- 
rieurement accompli ici sa mission. 

Au nom du Gouvernement roumain je lui ex- 
prime toute notre gratitude et lui souhaite le plus 
complet succes dans sa nouvelle charge. Nous le. 
prions aussi de vouloir bien presenter ă Madame 
de Cardenas expression de nos hommages ainsi 
que nos sentiments de sympathie. 

Nous leur garderons le meilleur souvenir. 
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de vous 

unir ă moi pour lever nos verres en l'honneur de 
S. E. Monsieur de Cardenas ainsi que pour la 
prosperits continuelle du Royaume d'Espagne.



— 92 — 

TRADUCERE 

18 Noembrie, 1930. 

Toasi rostit la banchetul ofe- 
rit de guvernul român, Domnului 
de Cardenas, Ministrul Spaniei 
care urmă să plece din ţara 
noastră, 

Excelenţă, 

Doamnelor, 

Domnilor, 

V'am rugat să ne întrunim astă seară, pentru a avea plăcutul prilej de a arăta sentimentele noastre de adâncă simpatie Excelenței sale Domnului de 
Cardenas. 

Majestatea Sa Catolică apreciind eminentele me- rite ale Domnului Ministru Cardenas, i-a acordat un grad superior în cariera diplomatică şi i-a încredin- ţat o nouă misiune. 
Ne bucurăm de faptul că meritele D-sale au fost recunoscute, însă plecarea D-sale ne pricinueşte cele mai vii regrete. 
Sunt patru ani de când Domnul Ministru Carde- nas, unit cu o foarte stimață familie de diplomaţi ro- mâni şi deci cu România, prin legături de afecţiune, reprezintă la noi marea soră iberică. Iubind țara noastră, D-sa a contribuit puternic la strângerea legăturilor amicale care unesc poporul nostru cu nobila naţiune spaniolă. 
Spirit fin şi artistic, înzestrat cu un mare talent literar, Domnul Ministru Cardenas ne-a învăţat să preţuim incomparabilele frumuseți şi bogății artis- tice ale țărei sale şi a înţeles admirabil suiletul poe- tic al poporului nostru. 
ie măgulim de a saluta în persoana D-sale un mare amic al României, Şi pentru aceasta îi suntem recunoscători.
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D-sa ne părăseşte cu mulțumirea de a-şi îi înde- 
plinit aici misiunea în mod superior. 

In numele guvernului român, îi exprim toată gra- 
titudinea noastră şi îi urez cel mai deplin succes în 
noua D-sale sarcină. Îl rugăm tot odată să binevo- 
iască a prezenta Doamnei Cardenas expresiunea 0- 
magiilor noastre şi a sentimentelor noastre de sim- 
patie. 

Îi vom păstra cea mai bună amintire. 
Vă rog, Doamnelor şi Domnilor, să vă uniți cu 

mine, spre a ridica paharele noastre în sănătatea 
Excelenței Sale Domnului Cardenas, precum şi pen- 
tru prosperitatea continuă a Regatului Spaniol.



27 Noembrie, 1930 

Pregătirea Bugetului pentru 
exercițiul 1931. Relațiile majo- 
rităților parlamentare cu opozi: 
fia. Discurs rostit la consfă- 
fuirea majorităților  parlamen- 
tare, în calitate de Preşedinte al 
Consiliului de miniştri. 

Domnilor Senatori, 

Domnilor Deputaţi, 

În consfătuirea pe care am avut-o la 15 Noem- 
brie 1930, ne-am înţeles să ne întrunim din două 
în două săptămâni. Azi se împlinesc două săptă- mâni şi de aceea ne-am întâlnit. 

Prin urmare, consfătuirea de azi nu este pro- vocată de vreun eveniment special, ci este pur şi Simplu realizarea hotărirei noastre de a ns con- sfătui la intervale scurte asupra lucrărilor Parla- mentului şi asupra problemelor la ordinea zilei. Vom ţine continuu contactul acesta între par- lamentari şi membrii guvernului. 
Chestiunile care ne preocupă în mod principal sunt bugetul şi legile în legătură cu dânsul. Unii dintre membrii opoziţiei se arată nemulţu- miţi că nu am depus pe biuroul Camerei bugetul pe anul viitor.
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Ei uită însă că în împrejurări incomparabil mai 
lesnicioase. când în realitate nu era vorba decât 
de a copia bugetul vechiu cu oarecari mici ajus- 
tări pentru a face un buget nou, totuşi acestia nu 

se depunea la Cameră decât cu 2—3 săptămâni 

inainte de a intra în vigoare. 
Azi nu este aceiaşi situaţie. Am spus-o şi cu 

altă ocazie şi s'a spus şi în Mesaj, că ne aflăm în- 
ir'o situație excepţională, fiind siliți să facem e- 
conomii de mai multe miliarde. Această enormă 
reducere nu se poate face decât aducând schim- 
bări importante în toate elementele bugetului. 

Ne găsim într'o situaţie nouă, mult mai grea ca 
de obiceiu şi care explică întârzierea depunerii 
bugetului. 

De altfel, este o întârziere mai mult formală 

decât reală; pentrucă delegaţii comisiei bugetare 
şi reprezentanţii guvernului lucrează necontenit 
de câtva timp în toate ministerele pentru a pune 
ia punct acest buget. 

Nu s'a ajuns încă la rezultate finale din pricina 
greutăţei situaţiei şi din cauză că dorim a face un 
buget care să corespunză cât mai mult menirei 
lui. 

Bugetul nu este o simplă alăturare de cifre. EI 
e transformarea în cifre a concepției politice şi 
economice a guvernului. Este oglinda contribuţiei 
anuale la propăşirea ţării, în limita mijloacelor 
disponibile. 

Elementele componente ale bugetului trebuesc 
calculate aşa ca să îndrumeze ţara către propă- 
şire, cu minimum de sacrificii. 

Bugetul trebue să satisfacă nevoile Statului.



Dacă nu ar fi limită la cheltueli, alcătuirea iui ar 
Îi uşoară şi el ar putea satisface totdeauna toate 
nevoile. Fiindcă însă limita 'se impune, o apre- 
ciere serioasă a acestor nevoi este necesară, 

Din nenorocire, la noi, niciodată bugetul n'a 
putut satisiace în mod normal nevoile publice, 
Astăzi, când suntem siliţi a face mari reduceri, din 
motive cari sunt mai puternice decât voinţa noas- 
tră, satisfacerea nevoilor publice va fi mai puţin 
completă decât am fi dorit noi. Dar trebue să le 
satisfacem aşa încât ţara să nu sufere, ci să pros- 
pereze în limitele posibile. 

De aceea trebuesc studiate toate elementele, 
trebue să vedem întâiu cari sunt diferitele veni- turi pe care poate să le încaseze realmente Statul, ce resurse poate să aibă el Ja dispoziţie. Nu este vorba de o simplă evaluare comptabilă, cum se făcea altă dată, mărginindu-se, în genere, minis- trul a face o medie a câtorva ani precedenţi, ci trebue să se ţie seama de criza ce secătueşte a- cum veniturile de toate categoriile. 
După aceasta începe partea care e poate cea mai grea: cernerea şi clasarea nevoilor Statului. Aceste nevoi fiind multiple, trebue să se vadă ur- gena, rangul de însemnătate şi limita în care ele pot îi satisfăcute, în greaua Situaţie ce străbatem. Ş Urmează după aceia proporţionarea cheltuie- ilor cu veniturile şi dozarea lor după posibilită- țile momentului. 
În aceste condițiuni, munca ce ni se cere în pre- pararea bugetului actual este foarte grea. Cei cari Sunt nerăbdători, ar trebui să aibe în vedere a-
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ceste împrejurări, înainte de a fi nemulţumiţi de 
faptui că depunerea bugetului întârzie. 

Trebue să mai observ că munca de pregăiire 
a bugetului noi nu am putut s'o începem real- 
mente decât după 10 Octombrie, când s'a format 
guvernul actual. 

Orice om de bună credinţă va conveni, că, în 
situaţia grea amintită, nu era posibil a termina 
până azi alcătuirea bugetului. 

Trebue să mai remarc alt lucru. Înainte, data 
punerei În vigoare a bugetului era 1 Aprilie. S'a 
schimbat la 1 Ianuarie, spre a face să coincidă 
anul financiar cu cel calendaristic. Dar această 
schimbare nu a fost fericită. Ar trebui să revenim 
la data veche, ori să fixăm începutul anului finan- 
ciar la 1 lulie, ceeace ar fi mai potrivit pentru o 
țară agricolă. Sper că ne vom putea ocupa, la îi- 
nele sesiunei ordinare, de această chestiune, care 
are o importanţă mai mare decât se crede. 

Alături de buget sunt o serie de chestiuni în 
legătură cu el, care trebuesc examinate şi vor îi 
supuse treptat domniilor voastre. 

Trebue să ne sprijinim puternic în această o- 
peră de regenerare şi salvare a finanțelor Statu- 
lui. Să fim mai puţin ascultători la plângerile cari 
s'ar ridica în dreapta şi în stânga, împotriva re- 
ducerilor, economiilor şi a tuturor măsurilor cari 
tind să ajute această consolidare. 

Un interes superior de Stat ne dictează reduce- 
rea cheltuelilor şi renunţarea de a satisface unele 
nevoi legitime. 

Dacă nu vom chibzui bine, d-voastră veţi avea 

tot dreptul să ne criticaţi; dar înainte de a şti cum 

"G.G. Mironescu. — Cuvântări. 7
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vom face, nu trebue să se răspândesacă deznă- 
dejdea sau credinţa că economiile vor dezorga- 
niza serviciile. Aceasta nu stă în gândul nostru. 
Dovada este că examinăm unul câte unul aceste 
servicii, pentru a le satisface cât este posibil şi, 
în orice caz, aşa ca să nu se dezorganizeze. 

V'am spus că una din marile greutăţi e faptul 
că avem un număr considerabil de salariaţi. A 
zice: „jumătate îi concediem, la cealaltă jumă- 
tate le reducem salariile““, este uşor. Dar asta nu 
poate trece prin mintea noastră de a face. Noi nu putem creia şomeuri intelectuali, nu putem ne- dreptăţi lumea, nici călca legea. Noi voim să res- pectăm legitimele cereri şi interese ale funcţiona- 
rilor. 

lată o serie de consideraţiuni cari îndreptăţesc întârzierea depunerii bugetului. 
Atât în buget, cât şi la toate legile ce prezen- tăm, noi dorim să realizăm o colaborare sinceră Şi amicală cu membrii opoziţiei, cari au revenit în parlament, 

În această colaborare amicală, situaţia noastră este deosebită de a lor, pentru că noi suntem ma- joritate şi dela moi se cere mai mulţă bunăvoință şi spirit de împăciuire decât dela ei. Nu pot să vă rog îndeajuns să uzaţi cât ruai mult de acest spirit de împăciuire. 
Oricare ar fi deosebirile de vederi dintre noi, pentru toţi oamenii conştiincioşi scopul este ace- laşi: binele țării.



23 Ianuarie, 1931 

Situația politică externă. Si- 
fuafia financiară a fărei şi tra- 
tativele pentru împrumutul Dez- 
voltării. Cuvânitare rostită la 
Consfăluirea majorităfilor par- 

- lamentare ținută la Senat (în 
calitatea de şef al guvernului). 

Domnilor Senatori, 

Domnilor. Deputaţi, 

După ultima noastră întâlnire am lipsit din ţară 
câtva timp. Am plecat pentru a mă repauza, dar 
în acelaş timp m'am ocupat de unele probleme ex- 
terne cari necesitau un contact cu conducătorii 
altor State. 

Impresia generală pe care am cules-o e că sunt 
tendințe a se produce în viaţa internaţională o 
acţiune mai vie de cooperare a Statelor şi, dacă 
aceste tendinţe se vor impune, adică se vor trans- 
forma în fapte, putem spera că această acţiune ne 
va aduce avantagii atât din punct de vedere eco- 
nomic, cât şi din punct de vedere politic. 

La adunarea Uniunii Statelor Europene s'au 
produs declaraţii solemne din partea conducăto- 
rilor Statelor principale, declaraţiuni menite a în- 
îrâna diferitele agitaţii extremiste din câteva ţări.
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Mai mult: conducătorii Statelor şi-au manites- 
tat intenţiunea de a face să se atenueze conflictele. 

E în conştiinţa tuturor că un nou război va fi o 
adevărată catastrofă. Numai pe calea păcii se va 
putea asigura progresul şi se va putea înfăptui 
refacerea economică a Europei. | 

În cadrul acestor tendinţe pacitice, România s'a 
manifestat prin reînnoirea tratatului cu Polonia, 
menit să asigure liniştea în această parte a Euro- 
pei, să îie o chezăşie de pace pentru toată lumea 
şi să dea garanţii de prosperitate celor două state. 

Reinoind acest tratat, i-am dat un caracter de 
perpetuitate, pentru că am prevăzut în el că, pe 
viitor, se reînnoeşte dela sine, dacă nu a fost de- 
nunţat cu un an înainte, la expirarea fiecărei pe- 
rioade de cinci ani. 

Din punct de vedere economic sa făcut un pas 
spre afirmarea unui ritm mai energic al vieţei eu- 
ropene, în tendinţa de cooperare. 

România a făcut la adunarea Statelor Euro- 
pene o propunere, susținuă de elocinţa strălucită 
a d-lui Titulescu, propunere, care tinde la reorga- 
nizarea creditului internaţional, începând cu orga- 
nizarea creditului agricol. 

Este evident că această criză, care este gene- rală, nu poate îi soluţionată decât pe planul mon- dial, printr'o cooperare a tuturor Statelor, în spe- cial a Statelor Europene. | Această cooperare pentru înlăturarea crizei are, ca condiţie esenţială, reorganizarea creditului internaţional, noi dorind ca să se înceapă cu re- organizarea creditului agricol. 
Nu cerem aceasta dintr'un interes particular, ci
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fiindcă însăşi logica firească a lucrurilor o pre- 
tinde. In adevăr, ţările agricole sunt cele mai să- 
race şi de aceea trebue să se procedeze mai întâi 
la refacerea lor economică. 

Buna stare a ţărilor agricole va avea o înrâu- 
rire imediată şi asupra tărilor industriale, fiindcă 
imediat va creşte puterea de cumpărare a agri- 
cultorilor. 

Independent de interesele noastre particulare, 
trebue să se înceapă cât mai grabnic această o- 
peră de refacere. Sângele care circulă astăzi greu 
în corpul îmbolnăvit al Europei, trebue să reca- 
pete circulaţia normală, făcând să rodească viu 
capitalurile, pentru binele tuturora. 

Această reorganizare nu s'a decis numai teo- 
retic. S'au hotărât şi măsuri practice. 

În curând se va întruni, la Paris, un comitet 
special, care va lucra pentru realizări practice în 
această direcţie. 

Prima măsură de acest fel ar fi un aranjament 
pentru cumpărarea recoltelor din ţările care au 
cereale neexportate, şi a doua: stabilirea normelor 
pentru reînvierea creditului internaţional. 

Este inutii să vă reamintesc un adevăr elemen- 
tar că, în natură, nimic nu se pierde, nimic nu se 
câştigă. Bani există. Nu au dispărut şi nu dispar. 
Sunt țări ce au capitaluri foarte importante dis- 
ponibile. Nu se acordă însă credit din două mo- 
tive: întâi, fiindcă plasamentele au fost lovite prea 
des de insolvenţe puternice, crahuri, falimente, 
etc. Al doilea, din pricina lipsei de încredere pro- 
dusă de nesiguranța generală. 

Acest al doilea motiv e principalul.
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Capitalurile se rezervă. Îndată ce s'ar realiza 
însă mai multă siguranţă în raporturile internaţio- 

nale, banii vor ieşi din depozitele, unde stau de 

teamă, spre a se învesti în întreprinderi. | | 
În lumina acestor idei trebue examinată situaţia 

economică dela noi. | 
Situaţia noastră nu este mai rea decât a altor 

State. Însă, dacă criza are la noi o formă mai a- 
cută, e din pricina lipsei de capital. Criza noastră 
are mai mult un caracter financiar decât econo- 
MIC. 

Dacă sar izbuti a atrage spre noi capitaluri 
importante, cari să aducă o scădere mare a stan- 
dardului dobânzilor şi să dezvolte mişcarea eco- 
nomică, ne-am putea îndrepta curând. 

Mijloacele pentru a ajunge la acest rezultat 
constituesc programul nostru. Acest program vă 
este cunoscut. L-am expus şi la ultima consfă- 
tuire. A fost enunțat şi în mesagiul tronului. 

Măsurile preconizate de noi sunt de trei feluri : 
1. Economii, cât mai mari economii în cheltue- 

lile Statului. 
2. O însănătoşire a situaţiei financiare printr'un 

buget echilibrat. 
3. Mijloace de a valorifica larg bogăţiile natio- 

nale, pentru înviorarea situaţiei economice. 
Pentru a preciza în mod definitiv ceeace trebue 

să facem, în privinţa înviorării economiei naţio- nale prin valorificarea bogățiilor ţării, ne-am în- trunit zilele acestea şi sper că în curând un pro- 
gram precis în această privinţă va fi formulat, Până atunci pot să dau unele indicaţiuni. 

Ar îi ridicol să avem pretenţia de a înlătura



— 103 — 

imediat şi complet criza. Nu depinde lucrul acesta 
numai de ţara noastră. Noi putem realiza îmbună- 
tăţirile ce depind de noi şi cari vor micşora as- 

primea crizei în ţara noastră. Trebue, pe de altă 
parte, să satisfacem unele nevoi urgente, pentru 

ca, fără presiunea acestor nevoi, să lucrăm la 
îndreptare şi să pregătim terenul pentru ca peste 
3—4 ani, când situaţia economică internaţională 
se va îmbunătăţi prin măsurile de cooperare între 
State, să nu ne găsim într'o situaţie inferioară şi 
să putem beneficia laolaltă cu celelalte ţări de 
toate rezultatele pe care le va da această coo- 
perare. 

Unul dintre aceste mijloace pregătitoare este 
tranşa a doua a împrumutului de stabilizare, ceea 
ce Sar numi împrumutul de dezvoltare, pe care 
noi îl tratăm de mai multă vreme într'o atmosieră 
favorabilă. 

Repet că scopul acestui împrumut nu poate fi 
de a înlătura criza. Acest împrumut este un mij- 
loc pregătitor pentru îmbunătăţirea situaţiei. Cu 
fondurile acestea vom satisface unele nevoi ur- 
gente: vom creia Creditul Agricol, vom dezvolta 
Căile Ferate şi vom face alte câteva investițiuni 
de primă necesitate. 

Am auzit pe unii întrebându-se dece nu facem 
un împrumut de 250 milioane dolari. Dar împru- 
mutul trebue plătit şi noi nu putem să ne împru- 
mutăm decât în limitele în care avem asigurată 
anuitatea necesară spre a rambursa. 

S'a afirmat că în decursul tratativelor pentru 
realizarea acestui împrumut, ni sau pus condi-
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țiuni şi ni S'au cerut garanţii politice şi financiare. 
Nu este exact. 

În trecut, când se tratau împrumuturi, mu se 
vorbea de ele decât atunci când erau încheiate. 
S'au schimbat regulile, s'au schimbat şi vremu- 
rile. Se uză pe atunci de mai multă discreţie. 

Nu trebue ca atunci când un reprezentanţ al 
ţării se află în străinătate, unde susţine intereseie 
noastre ale tuturora, să se pue în circulaţie ver- 
siuni cari ar putea să pericliteze aceste interese 
obşteşti. 

Indiferent de divergenţele interne, atunci când 
e vorba de marile interese ale Statului, trebue să 
îim toţi uniţi. 

Nici presa, nici un partid politic nu trebue să 
se abată dela această conduită, 

Afirmația că împrumutul este legat de alte o- 
bligaţii, este o pură invenţie. 

Nu este exact că ni se cer condiţii. Se face poate 
aluzie la chestiuni negociate de alt guvern. Altă 
dată când s'au tratat alte împrumuturi, s'a făcut 
tabloul sarcinilor noastre din străinătate. Atunci 
am fost întrebaţi dacă şi când înţelegem să plătim 
aceste datorii ale noastre. Guvernul de atunci a răspuns principial, recunoscând acele datorii. 
Este vorba acuma de a examina modalităţile de a executa acele angajamente luate de guvernul respectiv.



3 Februarie, 1931 

Omagii memoriei Generalului 
Berthelot. Cuvântare rostită în 
ședinfa solemnă a Adunărei De- 
putaților, în calitate de Preşe- 
dinte al Consiliului de miniştri. 

Domnule Preşedinte, 

Domnilor Deputati, 

Încetarea din viaţă a generalului Berthelot a 
răspândit jalea în toate unghiurile ţării. 

Întreaga suflare românească împărtăşeşte do- 
liul armatei franceze şi al Franţei. Meritele gene- 
ralului Berthelot, faţă de națiunea română, au 
îost aşa de mari, încât ele îi dau dreptul la pro- 
îunda şi veşnica noastră recunoștință. 

De altfel el este şi al nostru, fiindcă, cu mare 
dreptate, generalul Berthelot a fost proclamat ce- 
tăţean de onoare al României. 

El a venit în România către sfârşitul anului 
1916, personificând caldul sprijin al nobilei 
Franţe. 

În îruntea misiunii militare franceze, menită să 
ne ajute la reorganizarea armatei, el a contribuit 
întâi la măsurile de precauţiune, luate pentru re- 
tragerea armatei şi pentru salvarea resurselor ei.
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Apoi, pe acel pământ sfânt al Moldovei, unde 
s'a plămădit din nou națiunea română, generalul 
Berthelot şi colaboratorii săi au înlesnit recon- 
struirea armatei noastre. Ei au ajutat ridicarea 
moralului trupelor noastre, aducându-le învăţă- 
mintele experienţei a doi ani de război Şi au CON- 
tribuit la strălucitele noastre victorii, cari au asi- 
gurat triumiul final al cauzei drepte a neamului 
românesc. 

i Prin Generalul Berthelot şi ceilalţi viteji fii ai 
Franţei, cari îl însoțeau, s'au pecetluit pe veci cu 
sângele vărsat în comun, pentru aceeaşi sfântă 
cauză, legăturile de iubire între cele două po- 
poare. 

Militar de elită, care a avut partea sa de glorie 
şi pe frontul îrancez, generalul Berthelot a adus 
ostaşilor şi poporului român, nu numai ştiinţa şi experienţa sa militară, ci, le-a adus şi dragostea 
sa neţărmurită. 

Oastea şi națiunea română i-au răspuns cu ace- iaşi adâncă iubire. De aceea, a fost sfâşietoare despărţirea de el la Iaşi, atunci când țara noastră, găsindu-se în Situaţia analoagă unui prizonier de război, generalul Berthelot a fost nevoit să ne pă- răsească, spre a nu cădea în mâinile inamicului. Dar justiţia imanentă n'a îngăduit ca această tristă despărţire să fie definitivă. Plecat peste „Nistru cu neînchipuită durere sufletească. dar cu desăvârşită încredere în victoria finală, el a re- venit peste Dunăre, voios Şi învingător, în fruntea neîntrecuţilor săi soldaţi. 
Când ceva mai târziu 0 opunere nejustificată s'a ivit la ocuparea de către armatele române a 

E
a
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irontierei vestice ce ni se cuvenea, generalul Ber- 
thelot ne-a susţinut şi încurajat. 

Numele său rămâne pe veci legat de îndepli- 
nirea idealului nostru naţional şi în cartea neamu- 
iui nostru, generalul Berthelot are o pagină de 
glorie şi de venerație. El este unul dintre făuritorii 
întregirii neamului nostru. 

În numele guvernului, al armatei şi al Națiunii 
române, mă închin cu evlavie în fața mormântu- 
lui, care cuprinde pe nepreţuitul nostru prieten şi 
aduc de aci memoriei generalului Berthelot oma- 
giul adâncei şi eternei recunoştințe a neamului ro- 
mânesc.



10 Martie, 1931 

Răspuns la interpelarea privi- 
foare la revocarea Guvernato- 
rului Băncii Naţionale a Româ- 
niei. Discurs rostit în şedinfa 
Adunărei Deputaţilor. 

Domnule Preşedinte. 

Domnilor Deputati, 

Vi s'a dezvoltat aici o chestiune, care în fond 
nu este aşa de complicată, sub culori foarte va- 
riate, după diverşii oratori şi amestecată cu ches- 
tiuni laterale ce nu au nimic a face icu dânsa. 

E necesar, dar, întâi, să eliminez din dezbateri 
toate chestiunile străine şi să examinărmm pe urmă 
împreună, numai simplul obiect al întrebării care 
mi-a fost pusă. 

Zadarnic se încearcă a mă sili să discut acum, în public, condiţiunile unui împrumut, care nu este încheiat. Mi se spune — şi regret că şeful unui 
nou partid a făcut această inadvertenţă, — mi se spune, pe de o parte, că nu se cunosc condiţiunile imprumutului; iar pe de altă parte că aceste con- diţiuni sunt aşa de oneroase, că nu trebuesc ac- ceptate. (Aplauze prelungite şi indelung repetate pe băncile majorității).
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Eu nu pot să discut acum împrumutul. Când 
negocierile se vor termina — noi împrumutul nu-l 
iacem fără autorizaţia Parlamentului, — d-voas- 
tră aveţi să fiţi chemaţi a da ratificarea şi atunci 
fiecare are să poată constata, din lămuririle cari 
se vor aduce de colegul meu şi din actele cari vi 
se vor înfăţişa, dacă împrumutul este sau nu one- 

TOS şi dacă a fost sau nu negociat în condițiuni 
avantajoase pentru ţară. 

Eu sper că are să se dovedească ceiace am a- 
firmat aici într'o precedentă cuvântare, că în ju- 
rul acestui împrumut, fiind un antagonism între 
o serie de interese cari nu sunt ale ţării, s'au făurit 
tot felul de născociri şi s'au pus la cale atâtea in- 
irigării, încât mă mir că mai putem păstra calmul 
necesar de a discuta despre împrumut. 

Am avut ocaziunea să vă arăt aceasta în- 
tr'o chestiune specială, aşa zisa afacere a cana- 

lului Bega. Fa era prezentată ca un aranjament 
neînchipuit de dezastruos, în care Statul aruica 
unor acţionari nesăţioşi 360 milioane de lei. În 
realitate, toată afacerea se reduce la lucrul ur- 
mător: noi am zis că dacă se va constata din ira- 
tate că avem o obligaţie de plată, — ceeace noi 
contestăm, — am putea să fim garanţi pentru 
suma de 10 milioane opt sute mii lei. 

Cam aşa stau lucrurile cu toate celelalte aşa 
zise chestiuni conexe cari s'au ridicat. 

Am spus că atmosfera aceasta a fost creiată de 
două categorii de persoane. Unele mau avut de- 
cât interesul bănesc, anume: s'au temut unii că 
alţii au să ia comisioanele pe cari sperau să le ia 
ei şi din cauza acestei nemulțumiri au făcut să
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circule tot felul de invenţiuni şi s'au trimis tele- 
grame dela Paris încoace, cu indicaţiuni tenden- 
țioase, etc. Alţii au lucrat din motive politice, în- 
chipuindu-şi că, făcând să nu izbutească negocie- 
rile împrumutului, au să facă să se retragă gu- 
vernul şi prin urmare era locul de pescuit în apă 
tulbure. 

Toţi pescuitorii aceştia, de ambele categorii, 
căutau deci să încurce tratativele împrumutului. 

Din fericire pentru ţara aceasta, nici unii, nici 
alţii mau ajuns la rezultatul urmărit, 

Este adevărat — şi nu eu voiu contesta acea- 
sta — negocierile au fost lungi. Dar, dacă noi 
comparăm aceste negocieri lungi, cu negocierile 
cari au avut loc altădată, găsim că ele corespund 
duratei normale în condiţiunile de după război. 
Când s'au făcut negocierile la 1922, ele au ţinut 
vreo cinci, şase luni; iar în 1928, ştiţi foarte bine, 
guvernul lui Vintilă Brătianu a negociat patru 
luni de zile. 

Voci depe băncile majorității: Aproape un an. 
D-l G. G. Mironescu, preşedintele consiliului de 

miniştri şi ministru de externe şi ad-interim la Mi- 
nisterul Finanţelor: Poate mai mult de patru luni. 
În orice caz, s'a convocat şi o seziune extraordi- 
nară a Parlamentului, anume ca să se voteze con- diţiunile împrumutului, Or, împrumutul nu s'a pu- tut vota, îiindcă nu era încheiat şi a trebuit să 
plece liberalii dela putere, iar noi să moştenim ne- gocierile, cari au continuat încă vreo două luni. 

Nu este dar aşa de exacta pretinde că acum şi numai acum, printr'o excepţiune care este în de-
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iavoarea noastră, s'au prelungit mult tratativele 
acestea. 

Chiar în momentul de faţă sunt trei sau mai 
multe state, cari tratează împrumuturi — unele 
din ele din luna Decembrie — şi nu au făcut a- 
proape nici un pas decisiv, deşi au trecut 3 luni 
de zile. 

Aşa sunt împrejurările; piaţa este greoaie; este 
o situație excepţională. 

Cum era altădată, înainte de război? Fiecare 
stat avea un bancher al său, care avea un îel de 
plenipotență să se ocupe de afacerile financiare 
ale statului respectiv. Când statul avea nevoie de 
imprumut, se adresa acelui bancher şi el, fără să 
fie nevoie de multe discuţiuni, îl încheia în câteva 
zile. Situaţiunea nu mai este acum aşa. 

Vă spuneam, rândul trecut, că la noi este at- 
mosiera mai nervoasă din cauza discuţiilor dim 
presă. 

Eu unul mă bucur — poate unii din d-voastră 
nu sunt de aceeaş părere — dar eu mă bucur că 
presa discută cu aprindere chestiile mari dela or- 
dinea zilei. 

Se poate susține că aceasta influențează rău 
educaţia masselor, cari, neavând un îndreptar, 
sunt expuse a-şi deforma judecata prin informa- 
țiile contradictorii sau false asupra lucrurilor şi 
asupra oamenilor. 

Aceasta poate părea primejdios mai ales pen- 
tru popoarele tinere, sau care se găsesc în epoca 
de închegare. 

De aceea vor îi unii dintre d-voastră partizani 
ai cenzurei sau ai stărei de asediu.
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Eu însă nu sunt de părerea aceasta. Eu cred 
că poporul acesta trebuie să trăiască în libertate, 
el trebuie să se deprindă să trăiască în libertate, 

pentru că libertatea este bunul suprem al popoa- 
relor. (Aplauze, ovațiuni pe băncile majorității). 

D-l Dr. N. Lupu: Din când în când mai ucidem 
noi oamenii! (Sgomot pe băncile majorității). 

D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului 
de Miniştri, ministru de externe şi ad-interim ia 
Ministerul Finanţelor: Eu nu te-am întrerupt pe 
d-ta. 

D- dr. N. Lupu: Nu mai întrerup. (laritate). 
D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului 

de Miniştri, ministru de externe şi ad-interim la 
Ministerul Finanţelor: Libertatea este un bun, aşa 
de însemnat pentru un popor, încât nu mă simt 
în stare să admit să fie sacrificată pentru oricât 
de serioase avantaje materiale. 

Dar, dacă trebue să ţinem la libertate ca la 
orice lucru bun, nu trebue să pierdem din vedere 
că ea are şi unele desavantaje şi că, graţie liber- 
tăţii, avem această atmosferă de controverse, de: 
vioiciune, de veşti necontrolate sau tendenţioase, 
care pot să fie dăunătoare. 

Însă aşa trebue să fie viaţa! Un organism care 
nu acţionează, vegetează; acela care dă mai multe 
semne de vioiciune, progresează. 

Prin urmare, să nu fim supăraţi de faptul că 
presa noastră a discutat atât de mult în jurul îm- 
prumutului. 

De un lucru trebue să ne plângem, de care mam 
plâns şi rândul trecut, anume că această discu- 
țiune nu a fost totdeauna nici obiectivă, nici se-



— 113 — 

rioasă, că s'au inventat tot felul de lucruri de că- 
tre cele două grupuri de care vorbeam adineauri 
şi s'au prezentat sub aspecte false o serie de cnes- 
tiuni, ceeace a făcut rău ţării, nu guvernului. 

Noi nu am vrut să împiedicăm aceasta prin 
mijloace violente, ci am lăsat ca ţara singură să 

reacționeze, dându-și seama că a fost hrănită, 

timp de două, trei luni de zile, de o parte din 
presă, cu veşti false. 

S'a încercat să se producă aici o deprimare, 
care a putut uneori să descurajeze populaţia. Dar 

românul este, din firea lui, foarte răbdător şi răz- 
bătător, de aceea nu pătrunde lesne în sufletul lui 

deznădejdea. 
Prin urmare, tratativele sunt şi au fost lungi 

şi la alţii. Singurul element care este în plus la 
NOI, este că discuţiunea e mai vie, mai violentă, 

şi, din nenorocire, întemeiată deseori pe svonuri 
tendenţioase, alimentate de oameni interesaţi, ca 

să creieze o atmosferă defavorabilă. 
Guvernul a crezut şi crede că împrumutul este 

necesar. Nu ştiu care. ar îi situaţiunea, dacă noi 
mam avea mijloace să creiem Creditul Agricol, 
atât de necesar ţăranilor noştri, să organizăm 

o bancă menită a regula datoriile agricole, să a- 
vem la dispoziţie un fond mai mare de rulment 
necesar pentru a face faţă cheltuielilor Statului. 

Căci acestea sunt principalele scopuri ale îm- 
prumutului. 

Noi am spus, dealtminteri — şi cu aceasta voiu 
termina ceeace am de zis asupra împrumutului -— 
că nimeni dintre noi n'a crezut şi n'a afirmat că 

împrumutul acesta rezolvă criza. 

G. G. Mironescu. — Cuvântări. 8



— 114 — 

Este zadarnic să se restălmăcească cuvintele 
pe care le-am pronunţat. 

Am spus că acest împrumut este o măsură pre- 
gătitoare, menită a ne permite să putem aştepta 
să ne înfiripăm prin alte mijloace care vor fi puse 
la îndemâna Statului, prin valorificarea de bogă- 
ţii, în virtutea unui plan general economic pe care 
avem să-l perfiectăm în curând, 

Problema, deci, se punea dacă este sau nu ne- 
cesar acest împrumut, şi eu înţeleg să fie discu- 
țiune asupra principiului. 

Unele persoane pot să spună că împrumutul nu 
este necesar. Eu respect orice opinie sinceră. 

Dar, alta este a susține că împrumutul nu este 
necesar, arătând motivele şi alta a răstălmăci 
lucrurile şi a spune că acest împrumut este de- 
zastros, atunci când nici nu-i cunoaştem condi- 
iunile. Încă mai rău este a inventa tot felul de ma- 
şinaţiuni pentru a împiedica realizarea unei ope- 
raţiuni folositoare Statului, (Aplauze pe băncile 
majorităţii). 

Nu ne vom ocupa mai mult acum de împrumut. 
Ne vom ocupa atunci când îi vom cunoaşte con- diţiunile. 

Parlamentul şi ţara vor avea să ne judece şi, 
dacă noi am făcut rău, ne vor dezaproba, iar a- cela care astăzi prevestesc rezultatul rău, se vor felicita de prevederea lor. Noi credem însă că se va întâmpla contrariul, 
Vin acum la a doua chestiune care trebue eli- minată: s'a vorbit aproape o oră şi jumătate de un conflict dintre guvern şi Banca Naţională. 
Iarăşi o maşinaţiune a protivnicilor împrumu-
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tului şi, din renorocire, tocmai o părticică de 
răspundere în această maşinaţiune cade în sar- 

cina fostului guvernator. 
Nu există şi nu a existat nici un moment vreun 

coriflict între Banca Naţională şi guvern. (Aplau- 

ze pe băncile majorității). 
Mai întâi, o observaţie preliminară. Noi nu a- 

vem să luptăm contra Băncii Naţionale ca insti- 
iuţiune. 

Banca Naţională este institutul nostru princi- 
pal financiar. Trebuie s'o susţinem cu toţii, fiindcă 
este interesul superior al Statului să o susţinem. 
(Aplauze pe băncile majorității). 

Prin urmare, nu poate fi vorba de un conilict 
între Stat şi Banca Naţională. (Aplauze pe băn- 

cile majorității). 

Care a fost discuţia în privinţa căreia d-l dr. 
Lupu mi-a dat nişte însemnări ? 

S'a zis că noi, guvernul, am îi acceptat un con- 
trol străin şi că Banca Naţională s'ar fi opus la 
acest control. 

Este absolut inexact. 
Voiu spune câteva cuvinte în această chestie, 
Cu mai bine de două luni în urmă, prin Decem- 

brie, unii dintre bancherii, cu care tratam, au son- 

dat terenul, dacă nu am admite să se prelungească 
doi-trei ani controlul financiar care există actual- 

mente la Banca Naţională şi la Stat. 
S'o spunem cum e: control financiar. Pe ne- 

drept însă suntem astăzi învinuiți că l-am îi a- 

dus moi. EI a fost adus de alţii înaintea noastră. 

Imediat ce mi s'a adus la cunoştinţă acest lu-
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cru, am răspuns categoric: nici nu voiesc să dis- 
cut asemenea prelungire de control. 

Controlul acesta a fost înfiinţat pentru a asi- 
gura stabilizarea. 

EI putea să fie necesar, pentrucă erau oarecare 
elemente necunoscute finanţei noastre, în materie 
de stabilizare şi pentrucă trebuia să fie un fel de 
solidarizare între băncile de emisiune, ca să men- 
țină stabilizarea. 

Nu se poate referi acest control decât la stabi- 
lizare, nu poate dura decât atâtcât este conven- 
ţia. Deci, după trei ani, trebuie să înceteze, 

Am spus că nici nu discut, pentrucă nu pot 
discuta o convenţie care a fost încheiată, execu- 
tată şi asupra căreia nu se poate reveni. (Aplauze 
pe băncile majorității). 

Mai mult, am spus că a admite această ideie 
acum, ar însemna că am avea oarecari îndoieli 
asupra stabilizării. Aceasta ar fi să se lovească 
creditul Statului şi aceasta nu o pot face. (Aplau- 
ze pe băncile majorității). 

Banca Naţională nu a avut dar să ne sară în 
ajutor şi încă mai puţin guvernatorul ei, pentru 
ca să rezolvim această chestiune, 

D-l dr. N. Lupu: Va să zică nu există nici te- 
legrama d-lui Cezianu, nici aceea a d-lui Popo- 
vici ? 
D-l G. G. Mironescu, preşedintele consiliului, 

ministru de externe şi ad-interim la Ministerul de 
Finanţe: De ce mă întrerupeţi? Aveţi puţină răb- 
dare. Eu nu v'am întrerupt. 
„D-I dr. N. Lupu: D-voastră de ce nu aţi stă- 

pânit pe cei din majoritate, ca să nu mă între-
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rupă? Pe d-voastră vă ascultă, dar pe mine m'au 
întrerupt şi în felul acesta nu pot vorbi în Par- 
lament. 

D-l G. G. Mironescu, preşedintele consiliului, 
ministru de externe şi ad-interim la Ministerul de 

Finanţe: Mi-aţi făgăduit că nu aveţi să mă între- 
rupeţi. 

D-l dr. N. Lupu: De ce nu aţi intervenit să nu 
mă întrerupă şi pe mine? Parlamentul este al tu- 
iuror. 

D-l G. G. Mironescu, preşedintele consiliului, 
ministru de externe şi ad-interim la Ministerul de 
Finanţe: lată dar, care este punctul de plecare. 

Câtva timp mai târziu, două luni sau o lună şi 

jumătate, s'a ivit o ală ideie. 
Este acum o tendinţă de a solidariza toate pie- 

țele cu privire la o operaţie financiară mare şi 

este dar .nevoie de o mare publicitate asupra re- 
zultatelor financiare care se obţin într'un Stat, 

pentru ca să se poată aprecia mai sigur credi- 
tul lui. 

Ni s'a spus dar lucrul următor: nu cerem un 

control, dar interesul d-voastră nu este oare, ca 

în viitor, fiindcă faceţi acum un împrumut despre 
care d-voastră înşişi ziceţi că nu este îndestulă- 
tor să tranşeze criza în care vă zbateţi, nu este 
oare în interesul d-voastră ca să se cunoască în 

străinătate rezultatele reale ale programului de 
dezvoltare pe care urmează să-l îndepliniţi cu 
fondurile împrumutului ? 

D-l dr. Lupu: Ce milă le era bancherilor de noi, 

săracii! Ce 'oi blânde ! 
D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului,
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ministru de externe şi ad-interim la Ministerul de 
Finanţe: Dacă acesta este util şi este, atunci nu 
ar Îi practic ca un ochiu imparţial, un ochiu care 
poate fi considerat imparţial de către finanța 
străină... 

D-l dr. N. Lupu: Dacă ar îi numai ochiul, p'ar 
Îi nimic! 

Voci depe băncile majorității: Taci din gură ! 
D-l dr. N. Lupu: Să vă învăţaţi minte să mă 

mai întrerupeţi ! 
D-l G. G. Mironescu, preşedintele consiliului, 

ministru de externe şi ad-interim la Ministerul de 
Finanţe: să examineze odată pe an situaţiunea şi 
să facă un raport general asupra acestei situaţiuni, 
raport care să se publice în străinătate. 

D-l dr. N. Lupu: Aceasta a primit-o şi Banca 
Naţională. 

Voci depe băncile majorității: Taci din gură ! 
D-l dr. N. Lupu: Să vă învăţaţi minte şi să ve- 

deţi ce înseamnă gălăgie. 
D- G.G. Mironescu, preşedintele consiliului, 

ministru de externe şi ad-interim la Ministerul de Finanţe: Care era situaţiunea consilierului tehnic? 
EI era un reprezentant al unei bănci străine... 

D-l dr. N. Lupu: Va să zică Vai primit a doua oară. D-ta ai spus că ai reîuzat orice discuţiune 
asupra acestui punct. 

Voci: Taci din gură! Stai jos! “ D-l dr. N. Lupu: Trebuia să mă lăsaţi şi pe mine să vorbesc şi să mă ascultați. 
D-l Mişa Vasiescu: Taci din gură, d-le Lupu, căci doar suntem oameni ! 
D-l G.G. Mironescu, preşedintele Consiliului,
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ministru de externe şi ad-interiin la Ministerul de 

Finanţe: Eu vorbesc de cel vechiu, de consilierul 

tehnic înființat cu ocaziunea stabilizării. Acela a- 

vea următoarele principale atribuţiuni: trebuia să 

rămână continuu pe lângă institutul nostru de e- 

misiune; să participe la şedinţele consiliului de 

administraţie al Băncii; să-şi dea avizul asupra 

tuturor operaţiunilor financiare; însfârşit, să fie, 

în general, dacă nu supraveghetor, dar, în orice 

caz, organul consultativ... 
D-l dr. N. Lupu: Până la Februarie 1932. 
D-l Şt. Cicio Pop, preşedinte: D-le doctor, lă- 

saţi pe d-l preşedinte al Consiliului să vorbească. 

D-l dr. N. Lupu: Are nevoie de preciziuni. 
D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului, 

ministru de externe şi ad-interim la Ministerul de 
Finanţe: Acesta ar fi dispărut după trei ani. Asu- 
pra acestui punct am spus: prelungirea unui ase- 
menea control nu o admit. 

Propunerea ce venea acum era cu totul altceva: 
se cerea numai ca la finele fiecăruia din anii ur- 
mători, doi ani, să se facă un raport anual de un 
expert, raport care să fie dat publicităţii. Acesta 
nu mai este consilier tehnic; el nu mai vine să par- 
ticipe la lucrările Băncii Naţionale; nu mai dă 
nici un aviz asupra operaţiilor în curs, nu are de- 
cât o singură misiune: aceea de a examina la sfâr- 
şitul anului rezultatele obţinute şi de a le publica. 

D-l dr. N. Lupu: Dar cine să facă invitarea ? 
Guvernul sau Banca Naţională ? 

D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului, 
ministru de externe şi ad-interim la Ministerul de 
Finanţe: Aveţi răbdare. Ideia aceasta noi am ad-
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mis-0. Am admis-o şi pentru un alt motiv: că în 
genere, operaţiunile acestea — cum aţi văzut că 
s'a propus, la Geneva, pentru Creditul Agricoi — 
au să se continue probabil sub egida Societăţii 
Naţiunilor sau a Uniunii Europene şi au să vină 
deseori experţi — şi la noi Şi aiurea — cari să 
examineze situaţiunea. 

D-l dr. N. Lupu: Slavă Domnului, ploaie de ex- 
perţi ! 

DI- G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului, 
ministru de externe şi ad-interim la Ministerul de 
Finanţe: Am admis-o şi noi şi a admis-o şi Banca 
Naţională. 

Chestiunea care s'a ridicat în privinţa acestui 
expert — şi aci, repet, nu a iost un conflict, -— a fost o simplă chestiune de procedură. 

Banca Naţională a zis: fiindcă nu este vorba de stabilizare şi eu nu mai am rol în afacerile la care se referă noul împrumut, să se facă invitarea expertului de către guvern. Pe când dela Paris se zicea: mai bine să continuăm cu sistemul de a se face invitaţiunea de către Banca Naţională, ca să rămână într'o tradiţie care se explică prin îap- tul că legătura se face nu dela Stat la Stat — căci doar nu împrumutăm dela Statul francez, ci dela un grup de bancheri cari au ca garant Banca Franţei. Şi atunci, Banca Franţei nu e normal -— âu crezut ei —— să aibe legături directe cu Statul român. Mai bine să aibă legături cu Banca noas- tră de emisiune. 
D-l dr. N. Lupu: Dar aceasta ai refuzat-o d-ta dela început,
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Voci depe băncile majorității : Stai jos şi taci 
din gură ! 

D-l dr. N. Lupu: Dacă vreţi să tac, să faceţi 
bine să tăceţi când vorbesc şi eu şi să nu aplicaţi 

două măsuri. 
D-l Gr. Gafencu: D-ta ai spus lucruri inexacte. 

Eu am vrut să te pun la punct şi nu mi-ai permis 
să te întrerup. Am intervenit foarte liniştit, ca să 
arăt că spui lucruri false. 

D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului, 
ministru de externe şi ad-interim la Ministerul de 
Finanţe: Această deosebire de procedură nu avea 
în fapt importanţă. Dece? Pentrucă, oricum ar fi 
îost lucrurile, Banca Naţională nu putea să invite 
expertul fără consimţimântul Statului; iar Statul 
nu putea să invite expertul străin fără să se în- 

țeleagă cu Banca Naţională. Prin urmare, era o 

discuţie mai muit academică. 

D-l dr. Lupu: După părerea d-tale ! 
D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului, 

ministru de externe şi ad-interim la Ministerul de 
Finanţe: Eu spun aici părerile mele. 

D-I dr. N. Lupu: Cine ia iniţiativa ? 
D-l G. G. Mironescu, preşedinteie Consiinului, 

ministru de externe şi ad-interim la Ministerul de 
Finanţe: Şi atunci noi am insistat ca să se păs- 

treze sistemul propus de Franţa, ca adică invita- 
rea să se facă de către Banca Naţională. Singura 
discuţie între noi, a fost dar asupra acestei pro- 
ceduri. 

Mai târziu au văzut şi bancherii, cu cari tratam, 
că în definitiv este acelaş lucru. 

De fapt, propunerea Băncii Naţionale era agra-
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vantă, pentrucă dacă Statul invita, avea aerul că 
el are nevoie de un expert, el are nevoie de o con- 
trolare a activităţii sale, pe când, dacă invită 
Banca Naţională, era mult mai puţin. De aceea 
nu este exact ceeace spunea d-l dr. Lupu, că Ban- 
ca sau guvernatorul a căutat să apere prestigiul 
țării. Nu. A căutat să-l micşoreze. Este negreşit 
mult mai îrumos şi mai puţin angajată ţara, dacă 
un expert este chemat de Banca Naţională, decât 
dacă este chemt de Stat. (Aplauze prelungite pe 
băncile majorității). 

D- dr. N. Lupu: Eşti adorabil, d-le! (Sgomot, 
intreruperi). 

Voci depe băncile maiorității: Jos! Jos ! 
D-l Șt. Cicio Pop, preşedinte: D-le dr. Lupu, 

d-l prim-ministru vă roagă să nu-l mai întreru- 
peţi. D-sa nu v'a întrerupt, vă rog să-l lăsaţi să 
vorbească. D-sa vă interzice de a-l mai întrerupe. 
(Aprobări). 

D-l dr. N. Lupu: D-le preşedinte, întreruperile 
mel€.... (Sgomot). 

Voci depe băncile majorității: Jos! Jos! 
D-l Şt. Cicio Pop, preşedinte: D-le dr., nu aveţi 

cuvântul. Dacă aveţi ceva de spus, veţi răspunde 
în replică. 
_D- dr. N. Lupu: În interesul lămuririi chestiu- 

nii.... (întreruperi, sgomot) vreau să pun o simplă 
intrebare, 

D-l Șt. Cicio Pop, preşedinte: Nu aveţi cuvân- 
tul. Am dreptul să vă oblig să vă contormaţi re- gulamentului. 

D-l dr. N. Lupu: Atunci stau în picioare. 
D-l /. Răducanu, ministrul muncii, sănătăţii şi
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ocrotirilor sociale: D-le preşedinte, d-lor depuiaţi, 
la atitudinea civilizată a d-lui prim-ministru, ve- 
dem atitudinea d-lui dr. Lupu. (Aplauze prelungite 
pe bărcile majorității). 

D-l dr. N. Lupu: Îţi arunc tot disprețul meu. 
(Sgomot mare). 

D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului, 
ministru de externe şi ad-interim la Ministerul de 

Finanţe: Prin urmare, dacă era o diferenţă de 

procedură de examinat, aceasta nu era atât de 
esenţială şi nici nu era în favoarea sistemului pre- 

conizat de bancă; ci, dimpotrivă. 
Cu toate acestea, pentru ca această afacere să 

se termine, fiindcă se prelungeau prea mult trata- 

tivele, — d-voastră vă faceţi a nu şti că din cauza 

acestei discuţii cu Banca Naţională, noi am pier- 
dut vreo 18-20 zile — pentru ca să se sfârşească 
odată tratativele, am admis să se facă cum crede 
Banca Naţională, adică să se facă invitarea de 
guvern, mai ales că, precum am spus şi Statul şi 
Banca, de fapt, aveau să ia parte la această invi- 
tare. 

Urma dar ca atunci Banca Naţională să se de- 
clare mulţumită. 'De fapt, Banca Naţională era 
mulţumită şi am să vă arăt scrisorile. 

D-l dr. Lupu a citit nişte însemnări, dar eu am 
scrisorile oficiale, din care rezultă că Banca Na- 
ţională n'are nimic de zis, este de acord. 

D-l dr. N. Lupu: De acord pe scrisorile ei, nu 
pe ale d-tale! 

D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului, 
ministru de externe şi ad-interim la Ministerul Fi-
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nanţelor: Este în special ultima adresă a Băncii 
dela 6 Martie. 

D-l /. M. Leon: Rugăm să citiţi scrisoarea, in- 
teresează. (Protestări pe băncile majorității). 

D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului, 
ministru de externe şi ad-interim la Ministerul Fi- 
nanţelor: lată principalele pasaje, dacă doriţi să 
le ştiţi : 

„Examinând din nou textele scrisorilor ce am 
avut onoare a vă remite, am putut constata odată 
mai mult că prin răspunsul nostru am satisfăcut 
toate cerinţele comunicate în proiectele de scri- 
sori ce ne-aţi predat, Textele remise de NOI, în €- 
senţă identice cu cele comunicate de d-voastră, 
se deosebesc, socotim noi, numai prin modul mai 
clar prin care precizează raportul între noi şi ex- 
pertul ce se va invita, sensul rămânând acelaş. 

„Dacă însă în proiectele de scrisori ce ni s'au 
remis nouă, s'ar găsi o ideie ce nu se găseşte pre- 
cizată în textele noastre, suntem gata a o exa- 
mina cu toată atenţiunea. În afară de aceasta, 
avem onoare a vă aduce la cunoştinţă că pentru 
evitarea oricărui echivoc care nu ar putea fi de- 
cât dăunător pentru orice colaborare, vă rugăm 
a aprecia toate împrejurările şi să consideraţi că scrisorile ce vam remis corespund în totul celor 
ce mi S'au cerut“. 

Se spune prin urmare că dacă ar fi chiar 0 deo- sebire de text, ne roagă să considerăm că scriso- rile remise sunt ca Şi acelea care au fost cerute. 
D-l 1. M. Leon: De ce l-aţi destituit atunci? (in- 

freruperi, protesări pe băncile majorității). 
D-l G.G. Mironescu, preşedintele Consiliului,
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ministru de externe şi ad-interim la Ministerul Fi- 
nanţelor: Când situaţiunea era astiel, intervine o 
cerere dela Paris, ca să se confirme şi printr'o te- 

legramă directă dela Banca Naţională această 
înţelegere; fiindcă până atunci se făcuse coies- 
pondenţa indicată prin intermediul reprezentanți- 
lor guvernului. 

Atunci am rugat pe guvernator să confirme a- 
ceastă înţelegere. 

El mi-a observat că, fiind oarecari nuanţe de 
text, ar dori să facă telegrama, aşa că aceste nu- 
anţe să persiste. Şi am fost de acord amândoi, ca 
să se facă telegrama aşa cum o prezentasem noi, 
adică: Banca Naţională este de acord cu scrisoa- 
rea făcută de guvern pentru expertul technic, şi 

să se aduge la sfârşit: „conform scrisorilor noastre 

din 4 şi 6 Martie“. 
D-l dr. N. Lupu: Ale băncii. 
D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului, 

ministru de externe şi ad-interim la Ministerul Fi- 
nanţelor: Se înţelege că ale Băncii, căci iscălea 
Banca, 

Prin urmare, am ajuns la acord. S'au consultat 
administratorii băncii, — şi aici, în paranteză, tre- 
buie să vă spun, că pentru toate aceste lucruri s'au 
pierdut zile întregi, au fost consilii de câte 4 şi 5 
ore, — şi mi s'a comunicat prin telefon, la ora i0: 
suntem de perfect acord, facem telegrama. Am 
primit la ora 11 telegrama. Telegrama era însă 
altiel. lată cum era redactată: „,Solicitat de gu- 

vern, a vă comunica direct acordul băncii, în ce 

priveşte expertul technic invitat de guvern, ani 0- 

noare a vă comunica că am dat acordul nostru
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prin scrisorile din 4 şi 6 Martie, adresate d-lui 
consilier tehnic, după care se vor trimite copii 
prin curier special. Banca Naţională va da exper- 
tului tehnic toate facilităţile pentru a îndeplini mi- 
Siunea sa“, 

Care era nuanţa? Se făcea o distincţiune şi un 
adaus, că se trimite un curier special, ca să pro- 
voace o nouă amânare, sperând să spună Banca 
Franţei: d-voastră anunţaţi că nu daţi acordul 
decât prin scrisorile adresate nouă în 4 şi 6 Mar- 
lie şi copiile le trimiteţi prin curier; prin urmare, 
trebuie să mai aşteptăm, să vedem copiile. Se mai 
prevedeau iar 4—5 zile de întârziere, căci inte- 
resul principal al acestei maşinaţiuni a fost să se 
amâne continuu, să se tărăgăneze necontenit, spe- 
rând, ca şi d-l dr. Lupu, că guvernul are să cadă 
şi are să profite un anume partid politic. 

D-l dr. Lupu: Ţara aşteaptă şi speră, nu eu! 
(Protestări pe băncile majorității). 

D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului, 
ministru de externe şi ad-interim la Ministerul Fi- 
nanţelor? D-ta eşti ţara ? 

D-l dr. N. Lupu : Da, eu! Du-te şi întreabă ! 
(Protestări pe băncile majorității, întreruperi, sgo- 
mot mare). 

D-l Mişa Vasiescu: Ai fost în alegeri şi acolo ai 
văzut cum s'a pronunţat ţara. 

D-l dr. N. Lupu: D-ta să taci din gură, să te 
duci la spirtul negru al d-tale. (Intreruperi, sgomot 
mare, vociferări). 

D-I G G. Mironescu, preşedintele Consilintui, 
ministru de externe şi ad-interim la Ministerul Fi- nanţelor: Se căuta dar un nou motiv de amânare.
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Aceasta a fost tactica, şi aci este partea de răs- 
pundere a guvernatorului. Nu este Banca vino- 
vată de acest lucru, pentrucă el dirija lucrurile. 

Sperau unii că prin amânările repetate, cari se 
vor produce, se va întârzia încheierea împrumu- 
tului o lună, două, sau se va provoca ruperea ne- 
gocierilor şi guvernul cădea. 

În faţa acestui răspuns telegrafic, s'au ivit la 
Paris hezitări: ce vrea să spună Banca Naţională 
a României ? 

Această telegramă a dat naştere la o discuţie 
întreagă, care a ţinut o zi şi jumătate, pentrucă, 

la Paris, nu voiau s'o considere că ar constitui un 
acord definitiv. 

În urma intervenţiei guvernului francez, care a 

considerat această chestiune cu cea mai mare bu- 
năvoinţă şi căruia trebuie să-i arăt recunoştinţa 
mea (aplauze prelungite pe băncile majorității, 
strigăte de bravo), Banca Franţei, a doua sau a 
treia zi, a răspuns direct guvernatorului Băncii 
Naţionale, că, în urma răspunsului primit, consi- 
deră acordul împlinit. 

Prin urmare, credeam că lucrurile erau terimni- 
nate. 

Vine atunci, la mine, guvernatorul Băncii Na- 
ționale, cu telegrama primită dela Banca Franţei, 
şi-mi spune: cred că este o confuzie! (Exclamatii 

pe băncile majorității). | 
Desigur, credea că este o coniuzie, pentrucă nu 

se aştepta, ca în urma răspunsului ce trimisese la 
Paris, să fie posibilă încheierea acordului, şi se 
mira cum de au putut să admită propunerea sa. 
Eu am răspuns că nu mă mir, ci cred că cei dela
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Paris au fost mai înţelegători decât cei dela Bu- 
cureşti. , 

D-l /. M. Leon: D-le prim-ministru, vă rog să 
ne citiţi textul răspunsului Băncii Naţionale, de 
care este vorba aci. (Protestări pe băncile majo- 
rității). 

O voce depe băncile majorității: Stai jos ! 
D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului, 

ministru de externe şi ad-interim la Ministerul Fi- 
nanțelor: Vă voiu citi telegrama. 

D- Sf. Cicio Pop, preşedinte : D-le Leon, nu 
aveţi cuvântul. Vă rog să nu mai întrerupeţi; dacă 
continuaţi cu întreruperile, vă voiu trimite la co- 
misia de disciplină. 

D-l 7. M. Leon: D-] prim-ministru a avut inten- 
ţia să-mi răspundă, era vorba să ne dea o expli- 
caţiune. FR 

D-l D. R. loanițescu: Tocmai acum întrerupeţi? 
Aceasta este partea care trebuie s'o ascultați, pen- trucă constitue tocmai răspunsul la comunicarea 
d-voastră. (Sgomot). 

D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului, ministru de externe şi ad-interim la Ministerul Fi- nanţelor: Sunt întrebat despre scrisoarea cu pri- vire la consilierul tehnic şi despre care zice că r'a- vea nimeni cunoştinţă. 
Voiu arăta îndată ce este cu acea scrisoare, 
Guvernatorul îmi spune: 

răşi o telegramă“. 
— „De ce trebuie să dai 

dat o telegramă, ai scris Ss 
Oamenii că sunt de acord“, 

„Trebuie să dau ia- 

o nouă telegramă? Ai 
crisori. TŢi-au răspuns
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— Nu, telegrama mea trebuie să fi îost rău 
transmisă“. (Ilaritate). 

Era o indelicateţă. M'am făcut că nu înţeleg. 
Era o afirmare indirectă că noi am îalşificat tele- 
grama d-sale, 

Nu m'am formalizat, am chemat pe secretarul 
respectiv, l-am rugat să-mi aducă actele ca să se 
convingă guvernatorul că nu i-am falşificat eu te- 
legrama. l-am arătat că telegrama a fost trans- 
misă aşa cum fusese redactată. Telegrama a fost 
trimeasă prin trei căi: direct prin poştă, cu textul 
telegramei iscălită de guvernator; al doilea, a fost 
transmisă prin legaţiunea noastră; şi a treia oară, 
aceeaş telegramă a fost transmisă prin legaţiunea 
Franţei. 

Am controlot atât textul transmis de poştă cât 
şi cel transmis prin legația noastră — pe cel 
transmis de legația Franţei nu-l puteam avea, — 
şi am constatat împreună că telegrama fusese tri- 
misă absolut aşa cum o redactase guvernatorul. 

Atunci guvernatorul mi-a zis: „Dacă e aşa, 
mam nimic de zis, dar totuş trebuie să mă mai 
gândesc“. (Ilaritate). 

S'a dus acasă. Aceasta era Duminică. Deşi de 
rândul trecut chemase consiliul şi avusese cu dân- 
sul discuţiuni de ceasuri întregi, de astădaiă, fără 
să mai cheme pe nimeni, a expediat o nouă teie- 
gramă Băncii Franţei. 

Din ce motiv? Pentrucă a doua zi Luni — aşa 
era informat — trebuia să se semneze convenţia 
imprumutului, Şi atunci, era foarte doritor să 
ajungă telegrama la timp, ca să provoace noui e- 
'Zzitări, noui nedumeriri. 

G. G. Mironescu. — Cuvântări. 9
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De aceea, deci, trimite următoarea telegraină: 
„Referindu-mă la telegrama d-voastră de astăzi 

dimineaţă, telegrama care am avut onoarea să v'o 

adresez prin intermediul Consiliului de Miniştri, 
este următoarea“: şi aici copiază telegrama ve- 
che : 

După aceea zice: „Curierul nostru are să so- 
sească Marţi dimineaţa“. 

Şi în fine adaogă: „Banca Naţională nu cu- 
noaşte conţinutul scrisoarei adresată de guvern 

consilierului tehnic“. 
Voci: Extraordinar! Obrăznicie! Banditism! 
D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului, 

ministru de externe şi ad-interim la Ministerul Fi- 

nanţelor: Care e rostul telegramei? Întâi, este vi- 
zibii — căci după discuţiunea pe care a avut-o cu 
mine, lucrul e limpede — că guvernatorul vrea să 
spună: telegrama dată prin Preşedinţia Consiliu- 
lui, e falsificată, telegrama mea are nevoie să fie 
confirmată, căci aci avem un şei de guvern care 
îmi falsifică telegramele. Se poate admite aşa ceva 
din partea unui guvernator al Băncii Naţionale ? 

După ce insinuează că preşedintele Consiliului 
poate să-i falsifice telegramele... 
D- dr. N. Lupu: Aceasta este interpretarea du- 

mitale. 
DI G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului, 

ministru de externe şi ad-interim la Ministerul Fi- 
nanţelor: Desigur că e a mea. 

D-l D. R. loanitescu: Este o in 
simţ. 
| D- G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului, ininistru de externe şi ad-interim la Ministerul Fi- 

terpretare de bun
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nanțelor: După ce prin urmare spune Băncii Fran- 
ţei: nu luaţi în considerare textul ce aţi primit al 
telegramei mele, căci cred că e falsificată, adao- 
gă: „curierul nostru are să sosească Marţi“, deci 
spune Băncii Franţei să nu se încheie Luni actele 

(să nu se facă convenţia împrumutului), ci să aş- 
tepte până Marţi. 

În fine, al treilea lucru: — şi aici vine chestiu- 
nea de care eram întrebat — adaogă, că „Banca 
Naţională nu cunoaşte scrisoarea pe care guver- 

nul a adresat-o consilierului tehnic“. Cu alte cu- 
vinte, pentru orice om de bun simţ, zice Băncii 
Franţei: nu luaţi în socoteală scrisoarea dată de 
reprezentantul guvernului, noi nu o cunoaştem, vă 

înşeală reprezentantul guvernului dacă vă spune 
că o cunoaştem. Nu ţineţi socoteală de scrisoarea 
fabricată acolo. 

D-l dr. N. Lupu: Aceasta ma spus-o; o spuneți 
d-voastră acum. 

D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului, 
ministru de externe şi ad-interim la Ministerul Fi- 
nanţelor: Nu ţineţi socoteală, ci aşteptaţi explica- 
ţiunile noastre. 

Vă întreb, este admisibil ca şeful unei instituţiuni 
aşa de mari, să meargă să se plângă, ori să lase 
a crede unei Bănci străine, că ea, Banca Naţio- 
nală, este înşelată de guvernul ţării sale ? 

Acum, cum stăm cu scrisoarea ? S'a zis aici, 
că această scrisoare este necunoscută. De aceea 
este şi datoria mea să spun ce este cu această scri- 
soare. 

D-l dr. N. Lupu: De ce mai arătat-o ? 
D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului,
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ministru de externe şi ad-interim la Ministerul Fi- 

nanţelor: Ce discuţiune a fost între noi? V'am 
spus, era întrebarea cine să învite: guvernul sau 
banca? Am ajuns la un acord împreună, ca să în- 
vite guvernul. În ce condițiuni? Banca le-a arătat 

prin scrisoarea ei trasmisă telegrafic şi prin cu- 

rier — fiindcă am uitat să vă atrag atenţiunea că 
şi aceste scrisori le-am transmis telegrafic, atât 
prin Legaţiunea noastră, cât şi prin Legaţiunea 
Franţei — şi guvernatorul ştia că le-am transmis 

telegrafic, astfel că nu mai era nevoie să se refere 

la cele trimise prin curier special. EI, însă avea 
interesul să găsească un mijloc de a încurca iarăşi 
lucrurile şi de aceea atrăgea atenţia că această 
scrisoare nu o cunoaşte. , 

D-l dr. N. Lupu: Nu, te întreb: cunoştea şi el 
scrisoarea guvernului ? 

D-l 1. Mihalache, ministru de interne: Da, era 
scrisoarea de trădare a Băncii Naţionale din par- 
tea guvernului. (Jlaritate pe băncile majorității). 

D-l dr. N. Lupu: Nu, te întreb, scrisoarea gu- 
vernului o cunoştea şi el? 

D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului, 
ministru de externe şi ad-interim la Ministerul Fi- 
nanţelor: Din desbateri rezultă că era o simplă 
scrisoare de invitare în care se spunea expertu- 
lui: „Sunteţi invitaţi să faceţi raportul în condi- 
țiunile convenite cu Banca Naţională“. 

D-l dr. N. Lupu: A văzut şi el scrisoarea? (Sgo- 
inot, întreruperi pe băncile majorității). 

Voci depe băncile majorității: A văzut-o ! 
D- dr. N. Lupu: EI spune că n'a văzut-o. (In- 

treruperi pe băncile majorității). SE
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„D- G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului, . 
ministru de externe şi ad-interim la Ministerul Fi-. 
nanţe: Această scrisoare, pentru uşurinţa lucru- 
lui, a fost făcută la Paris de d-l ministru Popovici; 
prin urmare, nu eu am iscălit-o, a iscălit-o d-l Po- 
povici. Însă, ştim cu toţii ce conţine scrisoarea. 
Este inexact a se pretinde că nu ştim sensul ei. 

Dar, eu presupun că d-voastră aveţi dreptate 
şi că prin acea scrisoare noi spuneam să vie în 
alte condițiuni expertul. | | 

Banca Naţională era obligată numai în iimitele 
care erau arătate în scrisorile ei. De altfel, admi- 

sesem să spue: „sunt de acord cu scrisoarea gu- 

vernului, în condiţiunile scrisorii noastre“. (Aplau- 
ze prelungite pe băncile majorității). 

Fste aceasta bună credinţă ? 
Ce s'a mai întâmplat? S'a expediat acea tele- 

gramă. Aflând despre aceasta, am comunica: u- 
nora din membrii Consiliului Băncii Naţionale. A- 
ceştia s'au alarmat, şi cu drept cuvânt, consilierii 
Băncii Naţionale s'au dus şi au cerut guvernato- 
rului explicaţiuni, protestând că nu au îost între- 
baţi pentru un act aşa de grav. 

Guvernatorul, deşteptat de colegii săi, a simţit 
că lucrurile nu pot merge astiel, fiindcă, în defi- 
nitiv, era intolerabil ca guvernatorul Băncii Ro- 
mâniei să insinueze că preşedintele Consiliului de 
Miniştri a falsificat telegrama... 

D-l dr. N. Lupu: Banca Românească sau Banca 
Naţională ? 

D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului, 
ministru de externe şi ad-interim la Ministerul Fi-
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nanţelor : E vorba de Banca Naţională româ- 
nească. 

Era intolerabil să insinueze, că preşedintele 
Consiliului de Miniştri ar fi fost capabil să falsi- 
fice telegrama şi pe urmă să mai spună Băncii 
Franţei: băgaţi de seamă, aveţi acolo un repre- 
zentant al guvernului care fabrică scrisori înşe- 
lătoare. 

D-l dr. N. Lupu: Pardon, nu a spus-o el, d-ta 
spui aceasta aci. 

D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului, 
ministru de externe şi ad-interim la Ministerul Fi- 
nanţelor: Atunci, sub presiunea colegilor săi, el a 
convenit să schimbe telegrama, adică să dea o al- 
tă telegramă; şi a trimis la mine doi din adminis- 
tratorii Băncii Naţionale, ca să mă roage să in- 
terceptez telegrama ce expediase, să nu o las să 
ajungă la destinaţie, urmând să se trimită din par- 
tea Băncii o nouă telegramă. 

Noi, cari nu suntem specialişti în interceptarea 
telegramelor (mare ilaritate şi aplauze pe băncile 
majorității), n'am ştiut, momentan, cum se poate 
iace lucrul. I-am răspuns că voi face toate dili- 
gențele necesare, fiindcă guvernatorul avusese: 
prevederea să trimită pe secretarul Băncei să stea 
la poştă până când s'a trimis telegrama. Am a- 
daos: dar d-ta, dacă ai de trimis o altă telegramă, 
trimite-o. Cum nu te-am împiedecat să o trimiţi 
pe cealaltă — ţi-am atras numai atenţiunea că 
nu trebue să o faci, — nu te voiu împiedeca nici 
acuma. 

După multe ezitări, până la 1 jumătate noap- 
tea, mi s'a comunicat a doua zi dimineaţa că nu
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se mai dă altă telegramă, ci că va fi chemat Con- 

siliul să discute. 
Consiliul a discutat şi nu sa mai dat altă tele- 

gramă, ci mi s'a afirmat că s'a făcut o scrisoare 

explicativă. 
Dar să presupunem că telegrama nu ajunge. 

Vina totuşi există; fiindcă, în definitiv, nu este 
vorba de răul făcut, ci de intenţiunea de a face 
rău. (Aplauze furtunoase pe băncile majorității). 

Ce încredere poate să mai aibă un guvern -— 
nu acesta, dar oricare alt guvern, într'un gu- 
gernator al Băncii Naţionale, care, într'o bună di- 

mineaţă, trimite telegrame de aşa fel, încât, în ur- 

ma protestărilor colegilor săi, cere el însuşi să îie 
interceptate (aplauze pe băncile majorității), îi- 
indcă aşa cum erau redactate, ating creditul sta- 
tului şi dăunează prestigul ţării în srăinătate. 

Acum Sunt eu la guvern, dar orcine ar îi, când 
un guvernator al Băncii telegrafiază peste hotare 
că preşedintele Consiliului este capabil să falsiiice 

o telegramă şi că reprezentanții unui guvern ro- 
mânesc sunt capabili să înşele Băncile străine, a- 
firmând că Banca Naţională cunoaşte o scri- 
soare.... 

D-l dr. N. Lupu: Dar m'a spus-o el aceasta, o 
spui d-ta. 

D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului, 
ministru de externe şi ad-interim la Ministerul Fi- 
nanţelor: Şi acum, care este situaţia ? 
“Fapte mai vechi nu este nevoie să fie aduse 

înaintea d-voastre, precum nu am adus nici în ra- 
portul ce se publică în Monitorul Oficial. 

Dacă d-l Burilleanu va voi să meargă înaintea 
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justiţiei, se vor examina acolo toate faptele şi jus- 
tiția se va pronunţa. Eu nu am nimic de zis în a- 

ceastă privinţă. (Aplauze prelungite pe băncile 
majorității). | 

Sper însă că d-sa nu are să se mai adreseze jus- 
tiţiei. În cel mai bun caz, ar pierde inutil timpul 
judecătorilor. | 

Dar mai este şi un alt punct de vedre: Guver- 
natorul Băncii Naţionale nu poate întreprinde v 
acţiune contra politicii financiare a guvernului. 

Noi suntem de părere că trebuie să se facă îm- 
pruinutul, că este necesar. 

Se poate să greşim. Nu pot avea pretenţiunea 
că nu greşesc niciodată. Ar trebui să fiu uşuratec 
ia minte, ca să pretind că sunt infailibil. Am spu- 
s'o altădată şi repet că oricine este la guvern, lu- 
crând, poate să greşească, este natural să gre- 
şească. Toată chestiunea este să nu greşască prea 
mult şi prea des. Noi pretindem că greşim de 2, 
ori 3, ori 10, din o sută; iar alţii 90 din o sută. A- 
ceasta este diferenţa. 

Dar, oricare ar fi guvernul în ţara aceasta, nu 
poate să tolereze acest sistem, ca guvernatorul 
Băncii Naţionale să întreprindă o acţiune contra 
politicii financiare a guvernului. (Aplauze prelun- 
gite pe băncile majorității). 

(D. ministru Virgil Madgearu ia loc pe banca 
ministerială). 

D-l dr. N. Lupu: Nu sunţ pentru d-l Madgearu 
aplauzele. D-sa crede că sunt pentru d-sa. (I/lari- 
late). 

D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului, 
ministru de externe şi ad-interim la Ministerul Fi-
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nanţelor: Fiindcă eu, atunci, vă întreb: ce guvern 
poate să ducă o politică financiară în Ţara kRo- 
mânească, dacă guvernatorul Băncii Naţionale, 
care nu are răspundere şi care, după teoria ce sa 
dezvoltat aici, este intangibil, poate oricând să 
împiedice politica financiară a ţării? (Aplauze 
prelungite, ovatiuni pe băncile majorității). 

O voce depe băncile majorității : Dreptul de 
veto. 

D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului, 
ministru de externe şi ad-interim la Ministerul Fi- 
nanţelor: Este. mai presus decât orice, decât Par- 
lamentul, decât Coroana, el nu trebue să ţină sea- 
mă de nimic? Aceasta este o teorie inadmisibilă. 

Prin urmare, faptele pe care vi le-am relatat, 
mi se par aşa de grave, încât cu toată părerea de 
rău, fiindcă, orice s'ar zice, nu am dat niciodată 
dovadă de măsuri violente, am fost nevoit să iau 
măsura pe care am luat-o. (Aplauze prelungite, 
ovaliuni pe băncile majorității). 

D-l D. R. /oanifescu: Măsura luată este în in- 
teresul Statului. | 

D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului, 
ministru de externe şi ad-interim la Ministerul Fi- 
nanţelor: Sunt încredinţat că oricine ar îi îost la 

guvern, în locul nostru, ar îi făcut acelaş lucru ; 
fiindcă nu se poate instaura o anarhie, în care oa- 
meni fără nici o răspundere, să hotărască de 
soarta acestei ţări. (Aplauze prelungite, majorita- 

tea ovationează în picioare). 
D-lor, sa spus că situaţia guvernului depinde 

de- împrumut şi de aceia suntem îngrijoraţi. 
Am mai arătat că eu nu cred aşa.
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Dar nu voiu spune lucrul sub altă formă, ca să 
se înţeleagă mai bine decât s'a înţeles, că noi tre- 
bue să ne facem datoria. 

Noi nu ştim şi nimeni nu poate şti, cât are să 
stea la guvern; un guvern ştie când vine, el nu 

ştie când pleacă, aceasta depinde de Parlament... 

D-l dr. N. Lupu: De Parlament? Acesta nu mai 

contează. 
D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliuiui, 

ministru de externe şi ad-interim la Ministerul Fi- 

nanțelor: Dar, fie că voiu sta la guvern 10 ani, 
fie că voiu sta un an, fie că voiu sta o lună, sau 
numai 0 zi, atâta cât stau, eu îmi voiu îndeplini 
datoria, şi voiu apăra interesele superioare ale 
Statului. (Aplauze prelungite, majoritatea ovațio- 
nează în picioare).



18 Martie, 1931 

Imprumutul de Dezvoltare. — 
Discurs rosii! la Cameră, cu 
prilejul ratificării împrumutului. 

Domnule Preşedinte, 

Domnilor Deputati, 

Înainte de a trece la dezbaterea proiectului de 
lege care este îniăţişat d-voastre, cred necesar să 
fac unele preciziuni, pentru a uşura dezbaterile 

care au să urmeze. 
Mai întâi, în însuş proiectul privitor la împru- 

mut, este cuprins, ca o anexă, proiectul privitor 
ia Creditul Agricol Ipotecar. De aceea rog, în 
interesul accelerării lucrărilor — am să vă explic 
acum pentru ce — să facem discuţia generală a- 

supra ambelor proiecte în acelaş timp. 
Din deferenţă către Cameră şi din condescen- 

denţă către reprezentanţii opoziţiei, am amânat 
discuțiunea acestor proiecte de lege, pentru as- 
tăzi. Sunt însă nevoit să atrag atenţiunea Parla- 
mentului că azi este ultima zi utilă, în care se pot 

votă aceste proiecte. lată de ce: Paştele catolic 
este la 5 Aprilie, de aceea bursa Parisului nu va 
putea lucra dela 1 Aprilie. Prin urmare, înainte
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de 1 Aprilie, trebuie să fie totul terminat şi lan- 
sarea împrumutului făcută. 

Lansarea împrumutului însă cere câteva ope- 
raţiuni preliminare. În afară de ratificarea noas- 
tră şi după această ratificare, trebuie să se adune 
bancherii din diferite părţi ale lumii — pentrucă 
sunt financiari din mai multe state, — să încheie 

actul final şi să ia măsuri de executare. Pentru 

aceasta, trebuiesc convocați — şi numai după ce 

am votat proiectul de lege, pot să fie convocați — 

iar pentru convocare trebuesc trei zile. După 
aceea bancherii îşi rezervă, cu drept cuvânt, cel 
puţin cinci zile pentru plasarea obligaţiunilor în 
public. | 
"Făcând dar o socoteală: trei zile convocarea, 

cinci zile plasarea în public, până la 1 Aprilie, 
vedeţi că nu ne rămâne decât ziua de astăzi ca 
să discutăm şi să votăm, iar promulgarea trebue 
să o fac mâine dimineaţă, urmând să trimet chiar 
mâine actele la Paris. 

Noi dorim ca discuţiunea să fie cât mai largă. 
N'am făcut nici odată nici o rezervă şi nu facem 
Nici O rezervă: avem toată răspunderea acestui 
imprumut, cu care credem că ne putem lăuda. 
Dar chiar dacă din împrejurările acestei urgenţe, 
nu S'ar putea spune acum, tot ce unii membrii ai 
Parlamentului ar avea de spus, suntem la dispo- 
ziţia Parlamentului să discutăm chestiunea, sub 
orice formă, oricând, şi oricât de larg, ca să fie 
deplin lămurită opinia publică. (Aplauze prelun- 
gite pe băncile majorităţii). 
Repet, noi avem profunda convingere, că am 
tăcut o operă de cel mai mare folos patriei, pen-
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plauze prelungite pe băncile majorității), şi, în 

special, recunoştinţa ţărănimii, care, pentru pri- 

ma oară, după atâta vreme, trebue să constate 

că ceva real se face în folosul ei. (Aplauze pre- 

lungite pe băncile majorității). 

Se poate să fie alţii de altă părere şi Parla- 

mentul este în dreptul lui să aibe altă părere. Dacă 

Parlamentul găseşte că nu avem dreptate, poate 

să respingă proiecul de lege şi nu numai că poate 
să-l respingă, dar are datoria să-l respingă, dacă 

socoteşte că noi n'am lucrat bine. 
D-l 7. G. Duca: De aceasta vă şi temeţi. (/ld- 

ritate). 
D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului, 

ministru de externe şi ad-interim la Ministerul Fi- 

nanţelor: Dar un lucru sunt dator să comuric 

Parlamentului: nu este posibil ca să aducem vreo 

schimbare în textele pe care vi le supunem dom- 

niilor voastre. 

Nu este posibil din două motive: este o impo- 

sibilitate morală şi este o imposibilitate mate- 

rială. 
S'a tratat acest împrumut într'un interval lun, 

multă lume îl găseşte chiar prea lung. După șase 
săptămâni de tratare, este evident, că noi nici nu 
voim să ne luăm răspunderea şi nici nu este po- 
sibil moralmente să revenim şi să începem noui 
negociaţiuni, pentru a schimba ceva din text. 

Pe de altă parte, materialmente, este imposi- 
bil, pentru motivul spus adineauri, fiind nevoie 
ca înainte de 1 Aprilie să îie lansat împrumutul. 

N'ar rămâne pentru aceste eventuale negocieri
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decât maximum o zi; ar trebui ca bancherii să 
trimeată din toate părţile împuterniciţi speciali, 
ca să negocieze. Aceasta este imposibil, avem 
cupoanele dela 1 Aprilie, ar trebui să plătim do- 
bândă dela 1 Aprilie, şi să lansăm împrumutul la 
finele lui Aprilie ori în Mai, ceeace ar fi păgubitor 
Statului. În realitate asta ar însemna să facem 
împrumutul imposibil. 

Iată pentru ce motive morale şi materiale nu 
este posibil să se modifice ceva din text. 

Prin urmare, dacă Parlamentul găseşte că nu 
este bun împrumutul, să-l respingă, este dreptul 
lui, dar este inutil să discutăm modificări. (Aplau- 
Ze pe băncile majorității). 

Al treilea lucru: s'a zis că, la comisiunea de 
ieri, eu aş îi spus că sunt unele lucruri secrete şi, 
cu bunăvoința foarte obişnuită la noi, sa spus 
că sunt lucruri care se ascund, care nu se pot 

spune, lăsând a înţelege că ar îi ceva nu tocmai 
ireproşabil. 

N'am spus aşa ceva. Aceia, cari au fost de faţă 
acolo, cred că au înţeles mai bine cuvintele mele, 
decât s'au raportat în afară. | 

Eu am spus altceva: sunt lucruri care trebuie 
să fie publice, este legea, contractul privitor la 
împrumut şi contractele anexe depuse în Parla- 
ment. Dar, în afară de aceste lucruri, care trebuie 
să fie publice, sunt altele care, în mod oficial. nu 
pot să le comunic. Nimeni nu poate să creadă —— 
3 Sunt membrii ai opoziţiei cunoscători în ase- 

e acra pună Mg ee mu coor 
cât au cheltuit cu operațiuni e Ci pi Să vedem ile emisiunii. Aceasta



— 143 — 

este imposibil. Nici odată aceasta nu s'a cerut. 

Voiu dovedi dacă este nevoie. 

De aceea dar, eu, la comisiune, am spus: să nu 

cereţi a se face declaraţiuni publice, decât des- 

pre ceeace, în mod normal, este public. Alte in- 

dicaţiuni nu pot în mod public să dau. (Aplauze 
prelungite pe băncile majorității). 

Al patrulea lucru: în chestiunile interne dintre 
noi, ne exprimăm fiecare după temperamentele 

noastre. 

Nimeni nu poate să ne facă nici o învinuire, 
dacă dicţionarul nostru uzual este mai aspru ca 

de obicei. 
Dar dezbaterile de astăzi privesc creditul ţării 

în afară. Este în discuţie o chestiune externă. 

Prin urmare, în dorinţa de a evita lucruri ne- 
plăcute, nu cutărei persoane sau guvernului, ci 
ţării, atrag atenţiunea că tot ce se va discuta aici 
se va cântări cu amănunţime peste graniţă. 

De aceea să facem sforțări de a înlătura din 
discuţiune tot ce poate să fie interpretat în mod 
«defavorabil ţării sau intereselor generale. 

Rog să se evite lucruri necontrolate, care ar 
semăna mai mult — nu aş vrea să spun cuvân- 
tul — cu o clevetire, decât cu o critică. 

lată ce aveam de spus înainte, ca să uşurez 
«desbaterile cari vor urma. (Aplauze pe băncile 

majorității). 
* 

* * 

“(După ce se dă cuvântul reprezentanţilor parti- 
delor de opoziţie: D-nii deputaţi Dr. N. Lupu, Gh. 
]. Brătianu, Lotar Rădăceanu, profesor N. Iorga, 
Teodor Fischer, A. C. Cuza, |. G. Duca şi |. 1h.
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Florescu, d-l Prim Ministru G. G. Mironescu răs- 

punde în numele guvernului). 

5 % EI 

D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliuiui, 
ministiu de externe şi ad-interim al finanţelor : 

(Este primit cu aplauze prelungite depe băncile 
majorității). D-le preşedinte, d-lor deputaţi, re- 
gret că la o oră aşa de târzie sunt nevoit să vă 
rețin încă, spre a vă vorbi asupra proiectelor cari 
sunt în dezbatere. 

Eu am rugat, în mod sincer pe membrii opozi- 
ției, cari aveau să vorbească, să aibă amabilitatea 

de a scurta dezbaterile, nu din cauză că noi nu 
voim să discutăm proiectele, ci din cauză că o 
forţă majoră ne obligă să terminăm aceste dez- 

bateri astăzi. Motivele le-am arătat la începutul 
şedinţei. Tot din aceste consideraţiuni sunt nevoit, 

aşa de târziu, să vă rog să rămâneţi până când 
vom votă proiectele, pentruca să poată îi trecute 
după amiază la Senat. 

Voiu da, deci, explicaţiuni, poate nu aşa de lungi 
— pentrucă nu este nici felul meu să dau explica- 
ţiuni lungi — dar, sper, destul de precise la toate 
obiecțiunile cari s'au ridicat. 

Conştiinţa d-voastre vă va spune, după ce mă 
veţi fi ascultat, dacă este ceva adevărat din afir- 
maţiile, uneori riscate, alteori chiar foarte triste, 
cari S'au făcut aci, sau dacă, dimpotrivă, ne gă- 
sim în faţa unui proiect de lege şi a unei opera- 
iuni, care fac onoare negociatorilor noştri şi țării 
şi care merită să fie aprobate de d-voastre, (A- 
plauze pe băncile majorității).
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D-l dr. N. Lupu: L-aţi cetit, d-le prim-ministru? 
D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului, 

ministru de externe şi ad-interim al finanţelor : 
Te-am întrerupt eu vreodată cu vreun cuvânt ? 

D-l dr. N. Lupu: Ştiu eu că aşa îţi convine! (In- 
treruperi pe băncile majorității). 

D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului, 
ministru de externe şi ad-interim al finanţelor : 
D-lor, să o luăm dela început : 

Mi s'a făcut, în primul loc, imputarea că gră- 
bim Parlamentul. Mai ales membrii partidului li- 
beral au spus că nu s'a pomenit ca o afacere de 
o aşa mare importanţă, un împrumut al ţării şi un 
contract, care conţine asemenea obligaţiuni, să fie 

discutat în Parlament după 2 zile dela depunerea 
proiectului pe biuroul Camerei. A îost depus alal- 

tăeri, ieri a fost în comisiune şi astăzi în şedinţă. 
S'a zis că aceasta este strangularea vieţii par- 

lamentare şi un abuz nemaipomenit. 
D-l dr. N. Lupu: Am luat cunoştinţă abia ieri, 

de el. (Infreruperi pe băncile majorității). 
D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului, 

ministru de externe şi ad-interim al finanţelor : 

Îmi pare rău, că, în special, membrii partidului li- 
beral nu ne aplaudă, nici măcar atunci când îi irni- 
tăm în limitele rezonabile. 

Am să vă arăt că, în toate împrumuturile făcute 
de partidul liberal, lucrurile s'au petrecut ceva 
mai altfel]. 

Cum Sau petrecut lucrurile la 1922? La 19 Iu- 
mie 1922 s'a deschis o seziune extraordinară a 
Parlamentului. S'a cetit la ora respectivă decretul 

de deschidere; imediat s'au format Adunările şi 

G. G. Mironescu. — Cuvântări. 10
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s'a depus proiectul de lege pentru împrumut; iată 

Monitorul Oficial aci. S'a cetit expunerea de mo- 

tive şi proiectul de lege, a vorbit câteva cuvinte 

Vintilă Brătianu — cinci minute, —. s'a pus la vot 

şi s'a votat. 

Totul s'a petrecut în interval de mai puţin de 

o oră sau o oră jumătate, adică în timpul necesar 

pentru a se ceti textele, a se asculta o scurtă ex- 

plicaţie a ministrului şi a se vota... (aplauze pre- 

lungite şi îndelung repetate pe băncile majorității), 

pe când noi am lăsat două zile interval. Am lăsat 

o zi pentru comisie, altă zi pentru şedinţa Carne- 

rei şi am lăsat toată lumea să vorbească. 

D-l Richard Franasovici: Aceasta este acuzaţia 

cea mai mică, pe care o aducem. D-l Duca de a- 

bia s'a oprit la ea. Nu aceasta are importanţă. 

D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului, 
ministru de externe şi ad-interim al finanţelor : 
Aveţi răbdare. Vom veni şi la celelalte. 

Dacă dar este vorba de strangulare, au făcut-o 

alţii, nu noi. Noi am destrangulat Parlamentul, 

i-am lăsat toată posibilitatea să studieze şi să dis- 
cute proiectul. (Aplauze prelungite şi îndelung re- 
petate pe băncile majorității). 

Dar aţi mai zis altceva. Aţi spus că noi vă îor- 
ţăm prin nişte contracte, cari nu sunt complete 

sau cari ascund alte convenţiuni secrete, vă for- 
țăm să ne daţi nouă, guvernului, un vot în alb, 
că nici măcar nu voim să arătăm toate condiţiile 
cari sunt puse în toate contractele şi vă cerem voț 
de complezenţă. 

Este inexact, pentrucă, pe lângă proiectul de 
lege al împrumutului, vam depus şi contractul de
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împrumut cu toate anexele, cari sunt acte publice. 

Dar, precum vam spus la începutul şedinţei, nu 

puteţi să-mi pretindeţi să dau publicităţii registrele 

bancherilor. Aceasta nu a cerut-o nimeni, nicio- 

dată, nu s'a pomenit nicăeri. 

Ce aţi făcut d-voastră în 1922? În paranteză vă 

spun, că vorbesc numai de 1922, pentrucă nu 

vreau să răpesc timpul Camerei; însă în acelaş 

fel s'a petrecut şi în alte dăţi. lată proiectul de 

lege care s'a votat: 
„Ministerul de Finanţe este autorizat să încheie, 

în condiţiunile cele mai avantajoase, care le va 

găsi, un împrumut de consolidare până la valoa- 

rea totală de ....... “. (Aplauze prelungite pe 

băncile majorității). 
D-l Richard Franasovici: Dar acest împrumut 

a venit ulterior la ratificare. 
D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului, 

ministru de externe şi ad-interim al finanţelor : 
Acesta este singurul lucru care se găseşte în Mo- 
nitorul Oficial. Nimic altceva nu am găsit. 

Prin urmare d-voastră nu aţi înfăţişat nici un 
contract; ci aţi prezentat un proiect de lege prin 
care vi se dădea autorizare să faceţi ce veţi crede 

de cuviinţă. 
Voci depe băncile majorității: Mandat în alb. 
D-l Richard Franasovici: Sub rezerva ratilică- 

rii ulterioare a Parlamentului. 
D-l 1. Mihalache, ministru de interne: Este mai 

bine să-l închei definitiv şi pe urmă să-l ratifici. 

(Aplauze pe băncile majorității). 
D-l Virgil Madgearu, ministrul agriculturii şi 

domeniilor: Sub rezerva ratificării lui Zaharof.
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D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului, 

ministru de externe şi ad-interim al finanţelor : 

Când asemenea lucruri, contrarii realităţilor, se 

afirmă aci, în scopul de a zdruncina încrederea 

opiniei publice, eu, cu sistemul meu de a nu între- 

buinţa cuvinte tari, vă spun că regret foarte mult 

că partide serioase pot să se expună la asemenca 

contradicțiuni. (Aplauze prelungite şi îndelung re- 

petate pe băncile majorității). 

Dar, d-voastre aţi pretins că ceeace dezbatem. 

azi este un împrumut al umilirii naţionale, al scă- 

derii demnităţii naţionale. 

D-l dr. N. Lupu: Da, al umilirii. 
D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliuiui, 

ministru de externe şi ad-interim al finanţelor : 
Pentru ce? Condiţiunile împrumutului, ciîra îm= 
prumutului, scopul împrumutului, toate au iost. 
criticate. Voiu examina pe rând criticile d-voas- 

tre. 

Înainte de a trece însă mai departe, observ că 

atunci când vorbea de scăderea demnităţii naţio- 
nale d-l dr. Lupu zicea, într'un limbaj dramatic, 

că suntem exploataţi de Schylok-ii internaţionali. 

Trebuie să exprim adâncul meu regret că în. 
Parlamentul român se poate vorbi astfel de cele 
mai mari bănci din lumea aceasta. (Aplauze pre- 
lungite, ovațiuni pe băncile majorităţii). 
„_Cari sunt băncile cu cari am tratat ? 
D-l dr. N. Lupu: Eu nu mă închin la Mamor. 
D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului, 

ministru de externe şi ad-interim al finanţelor : 
Banque de Paris et des Pays-Bas, Le Credit 
Lyonnais, Le Comptoir National d'Escompte de.
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Paris, la Societe generale pour favoriser le deve- 
loppement du commerce et de lindustrie en 
France, la Banque Nationale de Credit, la Banque 
de !'Uunion Parisenne, Le Credit industriel et com- 
mercial, la National City Bank of Nem-York, la 
Banque Mendelsohn de Berlin, la Dresdner Bank, 
la Nederlandische Handel-Maatschappiy din Am- 
sterdam, le Credit suisse din Zurich, la Stockholm 
Enskilda Bank din Stockholm, la Zivnostenska 
Banka din Praga şi altele. 

D-l dr. N. Lupu: Şi dacă sunt bănci mari, să ne 
jupoaie ! ? 

D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului, 
ministru de externe şi ad-interim al finanţelor : 

Sunt cele mai mari bănci din lume. 
Că acestea s'au unit să prade Ţara Româneas- 

că, aceasta să o creadă cei cari nu ştiu sensul cu- 
vintelor, dar nu o putem crede noi, oamenii se- 
rioşi. (Aplauze prelurigite, ovațiuni pe băncile ma- 
jorității). 

Dimpotrivă, este o mare asigurare pentru toţi 
şi un Succes că acest împrumut s'a tratat de cele 
mai mari bănci din lume din toate ţările, atât din 
țările foste aliate în timpul războiului, cât şi din 
țările foste adversare, precum şi din ţările neutre. 

Acum, fiindcă este vorba de aceasta, voiu a- 
dăoga că s'a spus aicea cum că împrumutul este 
aşa de bun, încât toate băncile din lume s'au re- 
pezit asupra lui. 

Dar atunci, dacă este de bun pentru bancheri, 
de ce ne imputaţi că nu se ştie nici astăzi cifra e- 
xactă, că bancherii mau voit să ne asigure cita 
totală? Dacă într'adevăr împrumutul era bun pen-
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tru ei, ar fi fost natural să caute a-l face cât mai 

mare. 
D-l dr. N. Lupu: Nu sunt aşa de naivi, ei îşi dau 

seama de situaţiune, ei ştiu că nu este lucru lim- 

pede şi că trebuie să fie ceva ascuns. (Ilaritate, 

exclamări pe băncile majorității). 

D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului, 

ministru de externe şi ad-interim al finanţeloi : 

Din două una: ori împrumutul este oneros pentru 

noi, fiind deci deosebit de avantajos pentru ceilalţi 

şi nu înţeleg dece bancherii nu s'au grăbit să-i ia 

în întregime, ba încă să ne roage să cerem mai 

mult. Ori împrumutul nu este oneros... 

D-] dr. N. Lupu: Când se dau avantagii prea 

mari, ei simt că acolo nu este nimic sănătos şi nu 

vin să-ţi dea bani; vin numai Hefterii... (Protes- 

(ări pe băncile majorității). 

D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului, 

ministru de externe şi ad-interim la finanţe: Dacă 
este adevărat că împrumutul e oneros, atunci d- 

voastră trebuie să vă bucuraţi, că, după cum afir- 

maţi Dv., bancherii nu vor da bnai şi deci noi nu 
putem îace împrumutul. Aţi spus chiar că este un 
împrumut fantomă. Altfel, nu înţeleg care este lo- 
gica judecății d-voastre... 

D-l dr. N. Lupu: Trebuie să-mi pierd cu totul 
ideia bună despre d-ta. Cu sofisticării de judecă- 
torie de pace vii d-ta aici?... (protestări energice 

pe băncile majorității). La suiletul vibrant al o- 
mului acestuia (arătând spre d-l deputat profesor 
N. Iorga), d-ta vii să răspunzi cu sofisticării de 
judecătorie de pace ?... (Protestări energice pe 
băncile majorității).
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D-l D. G. Căpățineanu, vice-preşedinte: D-le 

dr. Lupu, nu aveţi cuvântul. 

D-l dr. N. Lupu: Ştiu că mam cuvântul, dar 

m'am ce să fac. 

D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului, 

ministru de externe şi ad-interim al finanţelor : 

Să examinăm acum pe rând celelalte învinuiri 

cari m s'au adus. 

Întâi, cifra împrumutului este de 1.325.000.0C0 

iranci francezi, ceeace însemnează opt miliarde 

lei. 
S'a obiectat de unii, dacă nu de toţi oratorii 

cari s'au urcat la tribună, că cifra nu este sigură, 

că, în definitiv, poate să fie atâta, poate să fie mai 

puţin, poate să îie nimic şi prin urmare nu se ştie 

ce va fi. la să vedem dacă este aşa. 

Contractul de împrumut pe care l-am depus ne 

indică cifra totală a împrumutului. Este vorba de 

1.325.000.000 franci francezi. În această cifră în- 

tră pe deoparte o serie de sume cu diferite desti- 

naţiuni, despre care voiu vorbi mai târziu; iar pe 

de altă parte un aranjament pentru şosele, care 

reprezintă un miliard şi ceva de lei. 

A fost discuţiunea, dacă acest contract pentru 

şosele — şi cu această ocaziune răspund şi d-lui 

Duca — trebuie înglobat, sau nu în împrumut. 

Noi nu l-am înglobat în împrumut, în realitate, 

decât pentru un motiv de ordin tehnic şi anume : 

nu poate o ţară să facă împrumuturi în fiecare zi, 

să emită astăzi o sumă şi peste câteva zile sau luni 

să emită alte sume. 

Având nevoie să facem şoselele, este necesar ca 

acest aranjament să-l facem acum, când am găsit
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un grup foarte serios, care a făcut o oiertă, pe 

care am crezut-o avantajoasă şi ne dă posibilita- 

tea ca în loc să plătim în numerar totul, să plătim 

o bună parte în titluri, în timp de 40 de ani. 
Ne-am rezervat ceeace se chiamă o opţiune şi 

am spus: condiţiile contractului pentru şosele nu 
fac parte din împrumut, acesta este un contract 
deosebit. Vom vedea dacă condiţiile ne convin, a- 

tunci îl vom primi. Dacă condiţiile vor conveni, se 
vor emite după anumite norme, titluri la anumite 

epoci, ca să se plătească şoselele. 
Acum depinde dacă contractul pentru şosele se 

admite sau nu, ca cifra lui să facă parte sau nu 
din acest împrumut. 

D-l dr. N. Lupu: Dacă veţi mai îi d-voastră aci. 
D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului, 

ministru de externe şi ad-interim al finanţelor : 

Dacă d-voastră nu veţi admite contractul pentru 
şosele, atunci are să dispară din împrumut partea 
relativă la el. 

D-l dr. N. Lupu: Dacă veţi mai îi aci, aceştia 
au să-l admită, fiindcă ei admit totul. 

D-l N. lorga: Îmi daţi voie, se face o mulţime 
de zgomot în jurul şoselelor. Acum 2 zile am mers 
dela Craiova la Tg.-Jiu. Şoseaua este în cea mai 
bună stare, pe cât este de proastă şoseaua Bucu- 
reşii—Ploeşti, pe atât este aceasta de în bună 
stare. Nu trebuie împrumut pentru şosele, tre- 

buiesc vreo 60 de ingineri de drumuri, cari să-şi 
facă datoria şi câţiva cantonieri cari să ia piatra 
depe margini şi să o aştearnă pe şosele. 
D- G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului, 

ministru de externe şi ad-interim a] finanţelor : 

R
i
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Chestiunea acesta o vom discuta când va veni 

înaintea Parlamentului contractul pentru şosele. 

Acum este vorba de altceva, dacă acel contract 

intră sau nu în împrumut. 

Am hotărît că el poate să fie scos din împru- 

mut, dacă nu se admite acel contract, încât suma 

totală se poate reduce cu un miliard şi ceva. 

Nu se poate însă ca asemenea opţiune să dureze 

mult şi să rămână în nesiguranţă multă vreme e- 

misiunea respectivă. S'a fixat dar data de 30 A- 

prilie, până la care trebuie să se hotărască dacă 

contractul şoselelor intră sau nu în împrumut. 

Lucrul este destul de limpede. Este însă un ali- 

niat căruia i s'a dat o interpretare judaică, forța- 

tă. Acest aliniat spune: „În tot cazul, la 30 Apri- 
lie, suma împrumutată va fi definitiv fixată la ci- 
fra ce va îi fost efectiv vândută la această dată”. 

Ca să înţelegeţi lucrul, trebuie să vă spun ur- 
mătoarele: suma se împrumută pentru Casa Au- 
tonomă. Aceasta emite obligaţiile şi le vinde ban- 
cherilor — acesta este mecanismul, —— iar aceştia 

dau banii. 
Atunci, la 30 Aprilie, are să se ştie exact câte 

obligaţiuni au să fie vândute şi câte nu. Deci, sa 
zis: concluzia e că până la 30 Aprilie nu se ştie 

niruic şi că poate să rămână nevândute toate ti- 
tlurile, să nu mai fie nimic din împrumut. 

Această concluzie este forţată şi nu corespunde 

realităţii. Textul acesta este în legătură cu şose- 

lele în modul următor: până la 30 Aprilie trebuie 
să se ştie dacă contractul cu şoselele se face sau 

nu, dacă şoselele intră sau nu în acest împrumut. 

Se poate întâmpla ca acest contract, al şosele-
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lor, să fie redus, să se schimbe cifra de un miliard 

şi ceva, să fie un miliard minus ceva, sau un mili- 

ard plus ceva. Ei bine, aceasta nu se poate aş- 

tepta la infinit şi atunci s'a adăugat acest aliniat, 

că până la 30 Aprilie au dreptul să facă schimbări. 

în plus sau în minus, dar de atunci încolo nu. Deci, 

cât se fixează până la 30 Aprilie, atâta rămâne. 

D-l Richard Franasovici : În orice caz, maxi- 

mum este fixat, deci sub acest maximum. Vă în- 

treb fiindcă d-voastră spuneţi: mai mult sau mai 

puţin. 

D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului. 

ministru de externe şi ad-interim a! finanţelor : 

Aceasta rezultă clar şi din altă împrejurare: deo- 

sebit de contractele acestea care sunt publice, sunt 

şi contracte pe care trebuie să le facă Casa auto- 

nomă cu bancherii, ca să le predea titluri. Aceste 

contracte nu se produc în public. De altfel, în în- 

cheierea acestor contracte, se pot face schimbări. 

şi nu poate să fie vorba de o discuţiune înaintea. 
Parlamentului. | 

Este o tradiţie constantă, ca afacerile acestea. 

de vânzări de titluri să nu se facă prin contracte 

publice. În contractul, prin care bancherii cum- 
pără dela Casa Autonomă titluri, se spune foarte 
limpede: „Casa autonomă cedează bancherilor şi 
aceştia iau în mod ferm totalitatea împrumutului“, 
cu rezerva numai, că dacă contractul şoselelor nu 

se face, atunci, evident, suma aceia va îi redusă. 

| Prin urmare, chestiunea este limpede. Rezultă. 

Şi din textul acesta coroborat cu textul convenției 

de împrumut, că bancherii iau asupra lor, în mod 
ferm, întreaga emisiune.
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Să trec acum la chestiunea cursului. Îşi închipue 

acei cari nu sunt în curent cu afacerile economice, 

că un curs se poate fixa în mod totalmente arbi- 

trar! Deci, după părerea aceasta eu, ministru de 

finanţe ori de externe, pot să mă înţeleg cu cutare 

ministru de finanţe sau de externe, sau cu cutare 

guvern străin, să facă a se fixa la un împrumut 

cursul de 95-—105 sau 106, după cum ambelor 

guverne, ori ţării mele îi convine. 

Cursul, în această materie, este quasi-automat. 

Cu bunăvoință se poate face o uşoară urcare: 

faţă de cursul care rezultă în mod automat dela 

bursă; dar niciodată cursul nu poate să se fixeze: 

în mod arbitrar. Cum se fixează cursul? Noi 

avem pe piaţă, acum, hârtie emisă acum doi ani, 

pentru stabilizare. Această hârtie are un curs de... 

— nu voiu intra în toate detaliile — cari sunt 

chestii de specialist... 

D-l dr. N. Lupu: Nu sunteţi specialist; sunteţi 

ocazional şi aci. 

D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliviui, 

ministru de externe şi ad-interim al finanţelor : 

Toată viaţa este o serie de ocazii. (Ilaritate, apluu- 

ze pe băncile majorității). 

D-l dr. N. Lupu: Ei aplaudă că r'au înţeles ni- 

mic. (Ilaritate, întreruperi pe băncile majorității). 

D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului, 

ministru de externe şi ad-interim al îinanţeior : 

Prin urmare, noi avem pe piaţă împrumutul de 

stabilizare. Acest împrumut de stabilizare se vin- 

de la bursă. . 

Este teorie, nu spun ceeace se petrece în prac- 

tică...
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D-] dr. N. Lupu: Vasăzică aceasta este teorie 

abstractă ! 
D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului, 

ministru de externe şi ad-interim al finanţelor : 

Se vinde pe piaţă cu 82 la sută, să presupunem. 

Vine o nouă emisiune. Pot bancherii să pună pe 

piaţă şi subscriitorii să ia pe un curs superior €- 
misiunii de 82 la sută? Nu, fiindcă nu ar avea nici 
un motiv să cumpere hârtia aceasta nouă, cu un 
preţ mai mare, când pot cumpăra pe cea veche. 
Deci cursul acestei emisiuni e legat de cursul erni- 

siunii anterioare. Nici nu se poate altiel. 

D-l Richard Franasovici: L'aţi fixat ? 
D-l 1]. Răducanu, ministrul lucrărilor publice şi 

„al comunicaţiilor: D-le Franasovici, d-voastră 

credeţi că întreruperea e bine venită, dar nu aţi 

ințeles. 
D-l Richard Franasovici: Dar nici m'aţi auzit ce 

am Spus. Am întrebat: L'aţi fixat? Incontestabil 

că nu sunt aşa omniştient, ca d-ta şi, tocmai de 

aceia am întrebat. Capacitatea d-tale în materie 
îinanciară este în deobşte cunoscută, 

D-l Virgil Madgearu, ministrul agriculturii şi 
domeniilor: De când a pierit Vintilă Brătianu nu 
mai aveţi financiar în partid. 

D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului, 
ministru de externe şi ad-interim al finanţelor : 
Prin urmare, acest curs era forţamente fixat de 
starea pieţii. | 

_ Care era starea pieţii? Starea pieţii era aşa, în- 
cât cursul împrumutului precedent, din cauza cri- 
zei generale, era ios; cursul era scăzut sub 83. A 
trebuit ca, cu mijloacele, de care pot dispune băn-
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cile mari participante la îrnprumut, să se facă cele 

necesare pentru ca acest curs să fie puţin ajutat. 

Dacă veţi cerceta foile bursei, cari sunt la dispo- 
zițiunea d-voastre la Ministerul de Finanţe, veţi 

vedea că dela Decembrie până la Martie acest 
curs a fost continuu în urcare. Când am ajuris la 
Martie, la un curs care era cu o diferenţă de nimic, 

aproximativ 9 centime la sută mai jos decât cursul 

de stabilizare, atunci am găsit momentul potrivit 

de a încheia convenţiunea de împrumut, spre a-l 

realiza cam în aceleaşi condițiuni ca la stabiiizare. 

lată prin urmare cum s'a stabilit cursul. 

Am spus că mu pot să-l declar în mod oficial, 

pentrucă este contra obiceiului şi pentrucă o decla- 
rațiune oficială făcută acuma, ar îngreuia piasa- 

rea titlurilor împrumutului. 

Prin urmare, cursul a fost fixat în aşa condi- 

țiuni, încât echivalează cu acel al stabilizării. 
Aceasta însemnează două lucruri: întâi că nu 

este o scădere a creditului nostru, pentrucă — ori- 

ce s'ar spune şi oricât de puţină bunăvoință ar 

avea acei cari vor să combată guvernul —— vor 

trebui să recunoască că, criza este mult mai pu- 
ternică astăzi decât acum doi ani şi prin urmare 

menţinerea cursului de acum doi ani arată întări- 
rea creditului ţării. lar, în al doilea loc, de oarece 
acuma situaţiunea pieţii este mult mai rea şi toate 
hârtiile şi la noi şi în străinătate, au avut scăderi 

fenomenale; de aceea, îaţă de o piaţă atât de rea, 

față de scăderile catastrofale la bursă, faţă de cra- 

hurile imense din America şi din alte ţări, menţi- 

merea cursului vechiu este un mare succes. (Ă- 

plauze pe băncile majorității).
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D-voastră aţi mai spus — şi-mi pare rău că 

tocmai şeful partidului vechiu liberal a ridicat a- 
ceastă chestiune, — că, în afară de împrumut, o 
serie de afaceri conexe au îngreunat aceste nego- 

Ciaţiuni. 
Asupra acestui punct, am spus încă odată, re- 

gret că se culeg ştirile fără nici un control. 
Este absolut inexact că am îi luat angajamente 

din cauza împrumutului, cu ocazia împrumutului, 

sau pentru împrumut, în alte afaceri. Nu am luat 
nici un asemenea angajament. (Aplauze prelungite 

pe băncile majorității). 
Pentru ca să răspund şi la altă aluziune, voiu 

adăogi că mam luat nici un angajament de co- 
menzi în străinătate din acest împrumut, sau de a 
trimite bani în străinătate din sumele realizate de 
împrumut. (Aplauze prelungite pe băncile maiori- 

Tății). | 

D-l dr. N. Lupu: Dar dacă a luat Mihai Popo- 

vici, fără să ştie dumnealui, ce aţi făcut atunci ? 
(Sgomot, întreruperi). 

D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului, 
ministru de externe şi ad-interim al finanţelor : 
De altminteri, d-lor, cu puţină atenţiune se poate 
vedea din acte că mam luat nici un alt angaja- 
ment. 

„Se poate vedea în convenţie cifra împrumutului 
ŞI se vede alături în programul de dezvoltare, pe 
care l-am ataşat — voiu explica îndată pentru 
ce — întrebuinţarea împrumutului. 

Din această comparaţie se poate constata că 
toată suma este întrebuințată la anumite destina-
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ţiuni precise. Prin urmare, nu a mai rămas pentru 

alte întrebuinţări. 

În programul de dezvoltare se spune: atâta pen- 

tru Creditul agricol, atâta pentru căile ferate, a- 

tâta pentru fondul de rulment, etc., şi atunci dacă 

nu mai rămâne nimic fără destinaţie precisă, de 

unde să mai luăm ca să dăm altora? Lucrul este 

limpede. 
Dar, în privinţa aceasta, ne-au făcut unii dintre 

oratori altă imputare : de ce v'aţi dus d-voastră 

să spuneţi bancherilor: iată ce întrebuințare vom 

face cu banii, ori ne obligăm a face cutare între- 

buinţare. De ce? Pentrucă suntem oameni de bună 

credință, nu avem nimic de ascuns. (Aplauze pre- 

lungite pe băncile majorității). 

Voim să evidenţiem că acest împrumut nu este 

făcut aşa cum S'a pretins, din nenorocire, în oare- 

Care presă, aşa cum s'a scris în unele gazete din 

Franţa, pe care le-am citit rândul trecut, CĂ avem 

să plătim cu el cupoanele vechiului împrumut şi 

să umplem golurile bugetare. 

Nu este adevărat acest lucru. Cupoanele ve- 

chiului împrumut şi ale tuturor împrumuturilor le 

plătim din alocaţiunile bugetare, iar golurile bu- 

getare, dacă vor fi, le vom umplea din alte resur- 

se, provenite mai ales din valorificarea bogățiilor 

Statului. 

Dar, d-lor, s'a zis că totuş noi umplem goluri 

bugetare, din moment ce destinăm o sumă unui 

fond de rulment. 
Îmi pare rău. Aceasta e o inadvertenţă. Pondul 

de rulment nu este destinat a acoperi goluri buge- 

tare. Fondul de rulment însemnează să am o sumă
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la dispoziţie, ca să pot face faţă plăţilor, atunci. 
când insuficienţa provizorie a încasărilor ar În- 

greuna aceste plăţi. 
D-l N. Iorga: Faceţi aluzie la ceeace am spus. 

cu ? 
Voci depe băncile majorității: Nu, nu. 
O voce depe băncile majorității: La ce a spus. 

d-l George Brătianu. 
D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiiiului, 

ministru de externe şi ad-interim al finanțelor : 
Noi avem actualmente un fond de rulment de 2 
miliarde lei, fond de rulment pe care-i are Statul 
la dispoziţie la Banca Naţională. 

Acest îond de rulment sa dovedit insuficieni.. 
Din ce cauză? Lunile cele mai rele la noi sunt Ia- 
nuarie, Februarie, Martie şi chiar Aprilie ; nu se 
încasează îndeajuns. Aceste lipsuri provizorii se. 
completează în urmă prin banii cari sunt încasaţi 
în lunile Mai, lunie, etc. 

Dar, în timpul când nu se încasează suficient, 
noi trebuie totuşi să facem faţă plăţilor de salarii, 
de material ale diferitelor instituţiuni publice şi a- 
tunci este necesar să găsim bani ca să acoperim 
aceste nevoi. De aceia este nevoie de un fond de 
rulment, care la sfârşitul anului se acoperă prin 
încasări. 
La plecarea din ţară a d-lui Mihai Popovici, i-am 

atras atenţia asupra acestui lucru şi l-am rugat să 
facă tot posibilul ca acest fond de rulment să fie. 
dublat, căci altminteri nu putem să facem faţă în 
mod constant nevoilor noastre. Fondul ma putut 
îi dublat, s'a reuşit a se face numai o majorare a.
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lui şi aceasta va fi însă foarte bine, căci va facilita 

situaţia tezaurului în împrejurările actuale. 

Spunea cineva că Statul ar fi putut obţine un 

împrumut în condițiuni mult mai bune, pentrucă 

cutare sau cutare Stat a obţinut tot acum înipru- 

mut în condițiuni mai bune. 
Lucrul este îoarte contestabil. De fapt, împru- 

muturile acelea nu s'au încheiat. Sunt speranţe că 

vor fi încheiate. Până acuma nu s'au încheiat. Vom 

vedea atunci când se vor realiza. Nu este deci 

vorba de un fapt precis, atunci când se face com- 

paraţie cu aceste împrumuturi. 

Dar eu nu pot şi nu vreau să tăgăduesc, că nar 

exista în Europa alte state, cari ar putea să în- 

cheie un împrumut în condițiuni mai bune. 

Principial vorbind, desigur că România fiind o 

țară bogată, cu resurse imense, poate că ar tre- 

bui să fie cea mai bine cotată din ţările europene. 

Din nenorocire însă, nu este aşa şi nu este aşa din 

motive generale politice, asupra cărora nu vreau 

să insist. 
Stiţi foarte bine că e o credință generală că nici 

o ţară din Occident nu se află într'o poziţie aşa 

dificilă, din punct de vedere geografic, ca țara 

noastră. | 

D-l dr. N. Lupu: De aceia trebuia să fie rai a- 

tenţi cu noi, să ne dea mai mult, pentrucă suntem 
aci întrun loc mai periculos. (Aplauze pe băncile 

partidului țărănesc). 

D-l Virgil Madgearu, ministrul agriculturii şi 

domeniilor: De ce nu le-ai spus-o când ai fost ia 

Societatea Naţiunilor: /Ilaritate pe băncile majo- 
rității). 

G. G. Mironescu. — Cuvântări, ul
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D-l dr. N. Lupu: Parlament mai slab ca al vos- 

tru mam văzut de când sunt. Nu înţelegeţi nimic. 

(Protestări pe băncile majorității, întreruperi). 
D-l Eduard Mirto: Ce să facem, dacă suntem 

aşa de proşti?! (/laritate pe băncile majorității). 
D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului, 

ministru de externe şi ad-interim la Ministerul de 

Finanţe: Din împrejurările acestea şi din unele 
împrejurări interne, asupra cărora nu voiu insista, 
pentrucă nu este intenţia mea să fac un proces a- 

celora... 

D-l dr. N. Lupu : E şi ora înaintată şi ne este 

foame ! 
D-l N. Mischie : D-le dr. Lupu, d-voastră aţi 

vorbit înainte şi aţi spus multe lucruri, care vă 
declar că au făcut oarecare impresiune asupra 

noastră, vă rugăm să ne lăsaţi să ascultăm pe d-l 
prim-ministru, pentru a putea şti ce spune şi d-sa 

asupra acestei chestiuni. 

D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliuiui, 

ministru de externe şi ad-interim la Ministerul de 

Finanţe: D-lor, nu vreau să fac aci proces acelora 
cari au îost aci înaintea noastră. 

Nu intră nici în obiceiul meu ca să fac încrimi- 
nări. În politică, de altminteri, fiecare trebuie să-şi 
facă datoria. Ţara o să ne judece pe toţi, ea o să 
dea verdictul şi nu este nevoie să ne aruncăm, la 
orice ocazie, învinuiri, unii asupra altora. (D-I Dr. 
Lupu întrerupe). 

D-l N. Mischie: D-le dr. Lupu, după ceeace ai 
spus d-ta, era să votez în contra proiectului. Deci, 
lasă-mă să ascult. 

D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului,
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ministru de externe şi ad-interim la Ministerul de 

Finanţe: Nu e mai puţin adevărat că se ştie şi riu 

se putea să nu se ştie că noi am avut continuu, 

din nenorocire, de mai mulţi ani, o situaţie defici- 

tară. 
Când s'a făcut stabilizarea, a trebuit să acope- 

rim goluri enorme. La căile ferate nu s'a putut nici 

până acum acoperi toate golurile şi, oriunde ne 

întorceam, situaţia era aceeaş. 

D-l Richard Franasovici : Dim cauza adminis- 

traţiei noastre ? 

D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului, 

ministru de externe şi ad-interim la Ministerul de 

Finanţe: Te rog nu-mi face proces de intenţie în 

mod inutil. 
De exemplu, agricultura merge greu. Am avut 

ani dearândul preţuri de recoltă foarte ridicate, 

cari puteau să facă fericirea oricărei alte ţări. Dar 

aceste preţuri au fost mai mult decât înjumătăţite 

prin enorme taxe de export şi din această cauză 

Sau luat agricultorilor toate beneficiile. 

Agricultorul, ademenit de preţul recoltelor, a 

consimţit să plătească pământul scump, rotuniin- 

du-şi proprietatea, a pus bani mulţi în investiţiuni 

agricole, s'a îndatorat ca să facă aceste mari chel- 

tueli, sperând să le acopere din preţurile mari ale 

recoltelor. Taxele puse de Stat i-au răpit însă ori- 

ce beneficiu, nu a putut plăti datoriile, a ajuns 

sărac şi încărcat de datorii. 

Fără a încrimina deci pe nimeni, constat şi nu 

se poate să nu constate şi cei din străinătate, că 

noi am avut o situaţiune financiară foarte grea, 

care a fost şi este încă deficitară în multe domenii,
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începând cu agricultura, principala noastră înde- 

ietnicire. Ş 
Aceasta contează pentru oricine vrea să facă. 

un împrumut. 
S'au citat unele state cari ar îi favorizate. Dar 

una din ţările la care s'a făcut aluzie, nu a reali- 
zat un împrumut, pe care îl tratează de multă 

vreme, ci este vorbă să ia sau a luat un acont din 

împrumut, pe termen de 12 iuni. Aşa am îi putut 
să luăm şi noi, dar am crezut că nu ne putem an- 
gaja să plătim în termen aşa de scurt. 

S'a mai vorbit de alt Stat, unde nu este un sim- 
plu expert la Banca Naţională, ci este altceva, în- 
săşi administrarea unei bune părţi din impozite se 
face de o comisiune străină, care încaseză acele 
impozite şi evident că, în această situaţie, este 
mult mai uşor pentru bancherul străin să contro- 
leze posibilităţile de încasare şi de credit, 

Este inutil să facem comparaţie cu aceste țări. 
Faptul brut este acesta: că noi am făcut un îm- 
prumut, care este considerat de toată lumea se- 
rioasă din străinătate, ca un succes faţă de siiua- 
ţia grea de astăzi. (Aplauze prelungite pe băncile 
majorității). 

D-l dr. N. Lupu: Adu ceva ziare sau consultaţii 
de economişti, căci numai pe afirmaţiunea d-tale 
nu pot crede aceasta. (Infreruperi pe băncile ma- 
ijorității, sgomot). 

Aiară de băncile cu care aţi încheiat împrumu- 
tul, nimeni nu mai spune că este bun. 
D- G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului, 

ministru de externe şi ad-interim la Ministerul de 
Finanţe: D-lor, mi se cere să aduc consultaţii sau
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gazete. Cine are nevoie, le poate găsi. N'am să a- 
duc eu aceasta aci, fiindcă aici chestiunea se pune 
sub forma următoare: dacă cuvintele mele nu sunt 
crezute, eu nu voiu stărui ca cei cari nu le cred 

să le creadă. Fu vorbesc pentru cei cari mă cred. 
(Aplauze prelungite pe băncile majorității). 

Fste adevărat, din nenorocire, că o parte din 

presa noastră... 

D-l dr. N. Lupu: Toată. 
"D- G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului. 
ministru de externe şi ad-interim la Ministerul de 
Finanţe: Nu toată, o parte din presa noastră a dus 
o campanie furioasă împotriva împrumutului. 

Am mai spus-o deja: respect părerile fiecăruia; 
înţeleg ca cineva să zică, cum s'a zis: nu trebuia 

împrumutul, este rău de împrumutat, dar să se 
inventeze, în fiecare moment, tot felul de afaceri 
şi să se răspândească tot felul de născociri, acea- 

sta n'o înţeleg. 
Această atmosferă ne-a făcut rău, fiindcă din 

această atmosferă s'a desprins în străinătate, pen- 
tru unii necunoscători ai situaţiei, ideia că nu pu- 

tem plăti cupoanele, că nu putem face faţă chel- 
tuelilor de strictă necesitate. Sa şi publicat un 
articol destul de sugestiv într'o gazetă: „Frangais, 

gare ă vos poches*: Francezi, păziţi-vă buzuna- 
rele de români, cari vin să ia împrumut. 

Din fericire, pentru ţară, toţi oamenii serioşi şi 
de bună credinţă au înţeles şi au reprobat asenie- 

nea născociri calomnioase. 

Să venim acum la scopul împrumutului. Voiu 
trece în revistă pe scurt toate obiecţiunile făcuie, 

pe cât îmi va îi posibil.
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Scopul împrumutului este indicat în programul 

de dezvoltare : o parte va fi afectată Creditului 

ipotecar agricol, o parte căilor ferate, o parte fon- 

dului de rulment şi altă parte va fi afectată încura- 

țării agriculturii. 

Principala noastră grije a fost de a ajuta agri- 

cultura. Am mai spus deja, fără intenţiunea de a 

critica pe alţii, că pentru prima oară după expro- 

priere, se face ceva pozitiv în folosul agriculturii. 

(Aplauze prelungite şi îndelung repetate pe băn- 

cile majorității). 
S'a zis că, este insuficient. Nu eu voiu îi acela, 

care voiu spune că aceasta este tot ceeace irebuie 

făcut. 
Am spus de atâtea ori şi repet şi acum: nu am 

crezut, nu cred şi nu pot crede că acest împrumut 

va rezolva criza prin care trece ţara. Nu a fost 
vorba de aceasta. Noi am urmărit, prin acest îm- 
prumut, cu totul altceva. Am luat o măsură strict 
necesară, care să ne permită pe urmă, în mod li- 
niştit, să ne ocupăm de rezolvirea crizei, ce ne 
apasă astăzi. | 

Nu voim să lăsăm ca cuțitul să ajungă la os, ca 
desnădejdea să se strecoare în ţăranii împovăraţi 
de camătă şi pe urmă să ne întrebăm, ce să îa- 
cem ? 

Am vrut să luăm o măsură pregătitoare, strict 
necesară, ca să avem răgazul de a rezolvi ches- 
tiunea în tihnă. (Aplauze prelungite pe băncile ma- 
jorității). 

Acesta este adevăratul scop al împrumutului. 
FI trebuie completat cu o serie de alte mijloace, 
care să creieze noui situaţii economice şi noui re-
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surse, de natură a înlătura criza de care suferim, 

sau cel puţin a aduce o însemnată îmbunătăţire 

situaţiei. 

Întrun an, nouă ne trebuiesc aproximativ 12-— 

15 miliarde pentru a restabili balanţa plăţilor. 

Avem din acest împrumut o a treia parte, vom 

găsi în cursul anului încă celelalte două părţi, ca 

să putem astiel, în cursul anului, da satisfacere 

tuturor nevoilor stringente. 

Nimeni nu a cerut, afară de aceia cari nu-şi dau 

socoteală ce înseamnă un împrumut în condiţiu- 

nile de astăzi, ca prin împrumut să găsim toate 

resursele de care avem nevoe. 

Împrumutul de astăzi este făcut în condițiuni 

mai puţin avantajoase, din cauza pieţii şi acesta 

era unul din motivele ce ne-au determinat a nu 

căuta un împrumut mai mare. 

De ce să mă oblig la 40 de miliarde lei, cu 7 

la sută, printr'un împrumut mare, când sper să 

obţin peste câţiva ani un împrumut cu 5% ori mai 

puţin? Prin urmare, trebuia să facem un împru- 

mut mic. 
Pe de altă parte, împrumutul se plăteşte, nu 

este un cadou. Deci trebuia să prevedem în buget 

anuitatea necesară, care ar îi fost mare şi împo- 

vărătoare pentru buget, ba chiar imposibilă, dacă 

împrumutul ar îi fost de 40—50 miliarde ei. Tre- 

buia deci să se facă un astiel de calcul, ca suma 

împrumutată să fie cea strict necesară, aşa ca să 

ne acoperim primele nevoi şi să avem posibilitate 

a plăti împrumutul, fără a încărca bugetul Sta- 

tului cu impozite noui, grele şi imposibile. Aşa am 

procedat.
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Dar, s'au mai ridicat şi alte diferite obiecţiuni, 
ia cari voiu căuta să răspund în scurt. 

Nu voiesc a insista asupra unor lucruri, ce a- 
rată atmosfera în care se discută la noi. 

Voiu releva numai un exemplu. Cel dintâiu din- 
ire oratori, d-l doctor Lupu, a susţinut că noi cău- 

tăm să schimbăm practica constituţională şi să 
solidarizăm cu noi Capul Statului, în toate opera- 
ţiunile pe care le facem. - 

Ca să dovedească aceasta, d-sa cită un inter- 
view despre care n'am să spun nimic, întrucât a 
îost dezminţit, dar cită şi raportul pe care l-am 
făcut eu, cu ocazia înlocuirii guvernatorului Băn- 
cii Naţionale. La sfârşitul acelui raport, eu ziceara: 
„dacă Majestatea Sa este de acord cu acest mod 
de a vedea, O rog să binevoiască a semna ală- 
turatul decret“. | 

Concluzia trasă de d-l doctor Lupu aici, este : 
Primul-ministru a vrut să solidarizeze pe Maies- 
tatea Sa Regele cu actele guvernului. 

Dacă această afirmare este serioasă, mă mir că 
d-l doctor Lupu poate să spună asemenea lucruri. 
Dacă este o glumă, ar îi bine să încetăm cu ase- 
menea glume. 

Formula pe care am întrebuinţat-o, este o for- 
mulă care dăinueşte de 50 de ani. Căutaţi toate. 
decretele, de când există monarhie constituţională 
în țara românească şi veţi vedea această formulă 
sau una analoagă. (Aplauze prelungite, ovatiuni 
pe băncile majorității). | 

Este o formulă de politeţe. Cum se cuvine să 
ne adresăm Maiestăţii Sale? Să spunem pur şi simplu: Rugăm să semnaţi decretul, sau să spu-
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nem: dacă Maiestatea Voastră aprobă, O rugăm 
să semneze? Aceasta nu însemnează că noi soli- 
darizăm pe Suveran cu actele noastre. De actele 
noastre numai noi suntem răspunzători. Constitu- 
ţia o spune clar. Dar întrebuinţăm o formulă de 
politeţe şi noi trăim încă în timpul formulelor de 

politeţe. Dacă pot fi unii cari să dorească a schim- 
ba acest timp, noi nu o dorim. (Aplauze prelungite 

pe băncile majorității). 
D-l 1. Buzdugan: D-l doctor Lupu a vrut să de- 

solidarizeze actele de Acela care domneşte şi nu 

guvernează. 
D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului, 

ministru de externe şi ad-interim al finanţeior : 
Am vorbit despre această chestiune, numai ca să 
dau un exemplu de condiţiunile în care se discută. 

D-l Icn Mihalache, ministru de interne: Uitaţi- 
vă la d-l Leon, ce cuminte este. Aplauze, ilariiate 

Pe băncile majorității). 
D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului, 

ministru de externe şi ad-interim al finanţelor : 

Să trecem mai departe. S'a mai spus că noi, prin 

contractul de împrumut, am dat garanţii extraar- 
dinare, că ne-am iegat prin tot felul de obligaţiuai, 
dacă nu se plăteşte se face cutare, dacă se întârzie 

o plată urmează cutare şi aşa mai departe. 
Acest contract este absolut reproducerea con- 

tractului din 1929. Nu am schimbat nimic şi nu 
aveam nevoie să schimbăm, pentrucă acest con- 
tract este a doua tranşă a împrumutului din 1929. 

„Pe acest contract din 1929, Parlamentul i-a 

votat, la timpul său. 
Atunci nu Sau ridicat asemenea obiecţiuni, sau
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chiar dacă s'au ridicat, acestea au fost înlăturate 

şi Parlamentul a admis textul. 

Sunt dar aceleaşi garanţii, aceleaşi condițiuni, 

ca la prima tranşă a acestui împrumut. 
Tocmai din această cauză, ca să nu avem n€- 

voie de noui discuţiuni în această privinţă, noi 
mam vrut să schimbăm contractul vechiu. 

S'a mai spus de către oratorii, cari au vorbit 
aici, că ei nu cunosc planul economic pe care tre- 

bue să-l realizăm.. 
Să ne înţelegem: noi facem acest împrumut 

pentru anumite scopuri, pe care le-am arătat în 
ceeace se numeşte „programul de dezvoltare“. 

Acest program este supus votului d-voastre, prin 
urmare el nu este secret. Dacă însă se face aluzie 
la faptul că, în afară de acest plan de dezvoltare, 

mai este în preparaţiune un alt plan economic ge- 
neral, apoi acesta nu are de a face cu împrumu- 

tul de faţă, decât numai într'atâta întrucât acest 
împrumut va ajuta şi e! la realizarea acestui plan 

economic general, pe care îl vom supune la îin:p 
aprecierii d-voastre. 

D-l dr. N. Lupu: Dar ce putem să mai îacem 
când ne pui aşa bolovan în cale ? 

D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului, 
ministru de externe şi ad-interim al finanţelor : 
Repet că acest plan general economic, în prepara- 
țiune, nu are de aface cu împrumutul de faţă, iar 
elementele lui în detaliu se vor vedea mai târziu 
când le vom supune aprobării d-voastre, spre a 
putea păşi la executarea lui. 

D-l dr. N. Lupu: De care plan este vorba, de 
al lui Madgearu sau de al lui Manoilescu ?
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D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului, 

ministru de externe şi ad-interim al finanţelor : 

încerci, fără succes, să faci ironii; căci s'a realizat 

ceeace poate nu-ţi convine, anume că aceşti doi 

domni colegi s'au unit şi au lucrat prieteneşte îini- 

preună. (Ilaritate). 

D-l Virgil Madgearu, ministrul agriculturii şi 

domeniilor: Când sunt doi, puterea creşte. 

D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului, 

ministru de externe şi ad-interim al finanţelor : 

lată dar că acei nori groşi, care se pretindea că 

apasă asupra împrumutului, se împrăștie la adie- 

rea celui mai uşor vânt. 

Este încă o obiecţiune care a fost susţinută cu 

mult aparat. Ni s'a spus: aţi făcut Creditul ipote- 

car agricol, dar ia să vedem în ce condiţii l-aţi 

făcut ? 

Dacă nu mă înşel, d-l Duca a spus că am ză- 

logit străinilor pământul ţării. 

Nu voiesc să fac aici nici o intrigă, dar constat 

un lucru: că acest sistem de a vedea situaţiunea nu 

mai este de sezon... 

D-! N. Iorga: Suntem oameni bătrâni şi ne adu- 

cem aminte de alte vremuri. D-voastră, natural, 

sunteţi mai tineri. (Jlaritate). 
D- GQ. G. Mironescu, preşedinele Consiliului, 

ministru de externe şi ad-interim al finanţelor : 

România face parte din Societatea Naţiunilor, care 

are tendința ca în această materie, să ia măsuri 

Cu Caracter general, aplicabile tuturor naţiunilor. 

S'a propus, precum ştiţi, a se creia Uniunea euro- 

peană, care are, între altele, scopul de a căuta să 
rezolve criza ce ne bântue, prin măsuri Comune
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iuate de toate popoarele europene; Nu cred că în 
asemenea situaţiune noi trebue să rămânem în a- 

fară. 
D-l dr. N. Lupu: Se poate compara situaţiunea 

dela Liga Naţiunilor cu vechilii pe cari vi-i trimet 
bancherii aici ca să ne controleze ? 

D-l /. Răducanu, ministrul lucrărilor publice. şi 

al comunicaţiilor : Să fim indulgenţi cu d-l dr. 
Lupu, pentrucă a lipsit câteva minute. 

D-I dr. N. Lupu: Îţi arunc tot disprețul meu! 
(Protestări pe bâncile majorității, mare zgomot). 

Voci depe băncile majorității: La ordine! La or- 
dine ! 

D-l Şt. Cicio Pop, preşedinte: D-le dr. Lupu, aţi 
spus un cuvânt neparlamentar, pe care vă rog să-l 
retrageţi. 

D-l dr. N. Lupu: D-le preşedinte, te rog pe d-ta 
să ai amândouă urechile bune. Când acest doirin 

îmi spune că trebue să mi se scuze întreruperea 
pentrucă am lipsit câteva minute, eu îi spui că-i 
arunc tot disprețul meu. (Mare sgomot). 

D-l Şt. Cicio Pop, preşedinte: D-le dr. Lupu, vă 
rog să vă moderați. o 

D-l dr. N. Lupu: Mă moderez, dar să se mode- 
reze şi d-lui. 

D-l /. Răducanu, ministrul lucrărilor publice şi 
al comunicaţiilor: D-l dr. Lupu poate să spună 
orice, nu mă interesează. 

D- dr. N. Lupu: (Intreruperi). ( Protestări, mare 
sgomot). 
„D-l ŞT. Cicio Pop, preşedinte: D-le dr. Lupu, 

vă rog să nu mă siliţi să recurg la aplicarea Regu- 
lamentului.
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D-l dr. N. Lupu: Să le spui a doua oară să tacă. 

D-l G. G. Mironescu, preşedintele 'Consiliului,. 

ministru de externe şi ad-interim al finanţelor : 

Din iniţiativa României — şi acesta este: un merit 

şi al ţării noastre şi al exponentului ei, d-l Titu- 

iescu... (aplauze pe băncile majorității). 

D-l dr. Lupu: D-l Titulescu dezaprobă acest 

împrumut, degeaba aplaudați. 

D-l Pompiliu. loanițescu: Ai procură să spui a- 

cest lucru? Să vedem. 
D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliuiui, 

ministru de externe şi ad-interim al finanţelcr : 

Din iniţiativa României, prin glasul d-lui Titu-- 

iescu, s'a propus Uniunei europene crearea unui 

Credit agricol internaţional, menit să rezolve, în 

primul loc, criza agricolă care apasă ţările euro- 

pene, dar mai ales ţările din sud-estul Europei. A- 

cest Credit internaţional agricol este pe cale de 

a lua fiinţă. 
S'au discutat chestiunile preliminare, o comisie 

lucrează la statutul acestui Credit şi în luna Mai 

este speranţa să se ajungă la înfiinţarea lui, sau 

cel puţin la măsuri menite a asigura curânda lui 

înfiinţare. 
Acest Credit internaţional însă, are să iucreze 

cu organele pe care le va găsi în interiorul ţării. 

S'a zis aci, pe nedrept, că în sferele internaţio- 
nale s'a iscat mirare că noi vrem să organizăm 

Creditul agricol, acum când se discută acolo în- 
fiinţarea Creditului agricol internaţional. 

Lucrul iu este exact. Mirarea ar fi fost în ca- 

zul contrar, ca să stăm la gânduri şi să aşteptăm 

ca să ne surprindă Creditul agricol internaţional,
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fără să avem un organ pe care să se poată rezema 

aci. 
D-l dr. N. Lupu: Dar erau organe aci: „Credi- 

tul Funciar Rural“, cu două miliarde şi jumătate 
de lei şi „Casa Rurală“. Există, prin urmare, un 

embrion. 
D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului, 

ministru de externe şi ad-interim al finanţelor : 

D-l dr. Lupu ne aminteşte că sunt aci două orga- 

ne: „Creditul Funciar Rural“ şi „Casa Rurală“, 
pe care se poate sprijini acel „Credit internaţio- 

nal““. Desigur, există. Cu toate acestea, odată cu 
ele coexistă şi criza grozavă prin care trecem. 
Deci nu putem rezolva criza cu aceste instituţii. 

(Aplauze pe băncile majorității). 
Nu putem rezolva această criză cu puterile pe 

care le avem noi şi este necesar, cum, de altmin- 

teri, s'a recunoscut de toţi, la conferinţa pentru 
Uniunea europeană, că trebue să facem apel la 
capitalul străin, la ţările care au surplus de ca- 
pital şi pot să-l întrebuinţeze pentru satisfacerea 
acestor nevoi. 

Prin urmare, dacă nu în Mai, dar mai târziu, 
Creditul internaţional ipotecar are să ia fiinţă. 

Noi creiem acum organul necesar pentru ca, o- 
dată Creditul internaţional înfăptuit, să poată a- 
vea un punct de sprijin în ţara noastră şi să poată 
păşi de îndată la toate operaţiunile la care este 
chemat să participe. 

D-l 1. Th. Florescu: Numai să nu se facă poli- 
tică. 

D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului. 
ministru de externe şi ad-interim al finanţelor :
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Oricare ar fi organizaţia instituţiei pe care o în- 
temeiem prin legea care vi se prezintă, noi am a- 
vut grijă să spunem că statutele ei se vor adapta 

statutelor Creditului internaţional! agricol. 
D-l dr. N. Lupu: Dacă va vrea consilierul tech- 

nic — 0 spuneţi acolo — o persoană cu 7 voturi 
(întreruperi pe băncile majorității). Dacă nici a- 
ceasta nu o pricepeţi, nu pricepeţi nimic. 

D-l Eduard Mirto: Crezi că mă bucur eu că sunt 
aşa de prost? (/laritate). 

D-l G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului, 
ministru de externe şi ad-interim al finanţelor: 

Prin această prizmă, trebuie să se vadă organiza- 
ţia pe care am dat-o noi Creditului nostru agricol. 

EI e destinat să servească ca organ de colabo- 
rare şi execuţie a Creditului internaţional agricol. 

De aceea ne-am apropiat, din punctul de vedere 
al organizării, de acest credit international. 

La acest Credit al nostru participă toate băn- 
cile străine. La el participă şi băncile engleze, cari 
ia împrumut nu au participat. Este o participare a 
tuturor statelor principale din Europa cât şi din 
America, pentru ca să se dea ființă acestui orga- 
nism. Noi ne găsim indirect, ca să zic aşa, intraţi 

în calea internaţională, din punctul de vedere al 

acestui Credit. 

S'a pretins că organizaţia acestui Credit este 

dezastroasă pentru. ţară, pentrucă sunt unele ac- 

ţiuni de preferinţe cari se dau unora, fiindcă adini- 

nistraţia este astfel împărţită, încât preponderența 

elementului român este mică, etc. 

Am răspuns deja, prin anticipație, la acest ar- 

gument, prin ceeace vă spuneam adineauri : are
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să vină în curând momentul când, la Geneva, se - 
va creia acest Credit internaţional ipotecar şi a- 

tunci vom reorganiza acest Credit, aşa cum va fi 
organizat de toată lumea. 

Prin urmare, nu e vorba să discutăm acum o 

organizaţie definitivă, care are să rămână pe vecii 
vecilor. Ea depinde de organizaţia internaţională 
care se va face; însă, repet, ne-am apropiat de 
dânsa. De ce? Ce este important la Creditul agri- 
col? E important capitalul? Cred că nimeni nu 
poate să spună aceasta. Capitalul nu poate să fie 
în aceste întreprinderi aşa de mare, încât să sub- 
vină tuturor nevoilor. Ceeace este important, este 
ca pe baza acestui capital, pe baza încrederii ce 
dă organizaţia şi administraţia lui, el să aibă des- 
tul credit în străinătate, ca să poată să emită o- 
bligaţiuni şi să pompeze astfel capitalurile impor- 
tante de pe piaţa străină, spre a le aduce la noi. 

- Acesta este scopul organizaţiei şi în vederea 
acestui scop am dat elementului internaţional, un 
rol destul de important, în această organizaţie, 
fiindcă acest lucru este necesar ca să se atragă 
capitaluri străine şi prin emitere de obligaţiuni să 
ajungem să rezolvăm criza agrară ce ne apasă. 
(Aplauze pe băncile majorității). 

Nu este exact a zice că numai capitalul de 330 milioane lei, sau numai prima emisiune de 1 mi- liard 400.000.000 lei, vor fi puse la dispoziţia 
Creditului agricol, că aceasta este tot ce putem spera. 

Din însăşi actele cari vi se prezintă, rezultă că se pot emite obligaţiuni, până la 15 ori valoarea
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capitalului, ceeace reprezintă deci, câteva inili- 
arde mai mult. 

Însă, ca să putem obţine aceste miliarde, prin 
emitere de obligaţiuni, cum voiţi d-voastre să le 
emitem aci, pe piaţa românească, care nu poate 
“suporta o asemenea emisiune ? 

. Trebuie, aşa 'dar, să avem un îel de organiza- 
țiune cu un caracter aşa, încât să poată atrage 
capitalul străin. (Aplauze prelungite pe băncile 
majorității). 

lată explicaţia şi ar fi deajuns numai atât, ca 
să vedeţi cât de important este împrumutul şi cât 
de importantă este opera ce noi îndeplini. 

În afară chiar de acest Credit agricol naţional, 
din acelaş împrumut urmează să creiăm banca 
menită să reguleze datoriile săteşti şi cu aceste 
două organizaţiuni, suntem încredinţaţi că vom 
reuşi să micşorăm mult criza grea de care suferim. 

Prin urmare, îndepărtând toate aceste obiec- 
țiuni şi închipuiri, unele inocente, altele tendenţi- 
case, vă rog să examinaţi în conştința d-voastre 
actele, faptele şi împrejurările, aşa cum le-am ex- 
pus şi cari corespund realităţii. 

Veţi constata că acest împrumut, în afară de 
alte avantaje, asupra cărora nu mă voiu mai opri 
acum, are marele folos că va aduce o îmbunătă- 
ţire simţitoare, extraordinară, în desvoltarea agri- 

culturii, are să ajute la procurarea utilajului agri- 

Col, are să aducă regularea datoriilor agricole, are 
să înființeze un credit ipotecar agricol, pentru pri- 
ma oară în ţara noastră, utilizabil de către ţărani. 
(Aplauze pe băncile majorității). 

G. G. Mironescu. — Cuvântări. 12
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Şi să fiţi siguri că milioanele de ţărani, cari vor 

brăzda cu voioşie pământul, liberaţi de camăta 

care îi doboară, ajutaţi de un utilaj nou şi în mă- 

sură de a produce un rod mai mănos al pămâri- 

tului ţării noastre, vor binecuvânta opera pe care 

o faceţi. (Aplauze prelungite şi îndelung repetate, 

majoritatea, în picioare, aplaudă pe d-l G. G. Mi- 
ronescu, preşedintele Consiliului).



8 avril, 1931 

L'Explication de la demission 

- du gouvernement G. G. Miro- 

nesco. Necessit6 de I'Linion des 

partis politigues. Le p&ril com- 

munisie. Le danger des autar- 

chies &conomiques. - Deelara- 

fions faites aux representanis de 
la presse roumaine et &trangere, 

r6unis au Ministere des Afjaires 

Etrangeres. 

Mesdarmes, 

Messieurs, 

ai tenu ă vous revoir avant la constitution du 

nouveau gouvernement, pour prendre cong6. 

Je voulais surtout vous exprimer mes remer- 

ciements les plus vifs pour le concours que vous 

m'avez donn€ pendant deux ans et demi. 

Je garderai le meilleur souvenir de cette îranche 

et amicale collaboration. Elle a 6t6-— je crois — 

tout aussi utile pour moi que pour vous. 

Je mai pas Pintention de faire aujourd'hui des 

declarations sur la politique &trangâre. Vous com- 

prenez îacilement la raison. 

Mais il est bien naturel que vous attendiez de 

moi certaines informations au sujet de la demission 

du gouvernement et ce serait de ma part manquer
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ă notre collaboration amicale de ne pas vous don- 
ner certains renseignements. 

Nous avons d&jă declare que notre demnission 
est destine ă permettre lP'union de toutes les 
iorces politiques du pays. 

Je crois depuis longtemps ă cette union et ie 
puis dire que je vois dans cette union une necessit& 

de premier ordre. 
Ce n'est pas aujourd'hui seulement que je me 

suis apergu de cette necessit€. Beaucoup de per- 
sonnes, dans mon parti et en dehors de lui, savent 
que, depuis. des mois, ţ'ai prâche€ continuellement 
cette union et que j'ai toujours te prât â faciliter 
sa r6alisation. 

Quelles sont les raisons qui m'ont dâtermin€ ă 
precher cette union de tous dans le gouvernement 
du pays et pourquoi je crois que cette formule seu- 
iement pourra sauvegarder les interâts superieurs. 
du pays? 

II y a d'abord une raison, dont tout le monde 
s'apercoit : c'est que la situation &conomique et 
surtout financicre du pays et la crise 6conomique 
mondiale reclament des initiatives hardies et puiis- 
santes et ces initiatives pourront âtre micux r€a- 
lis€es par Punion de tous les partis. 

II est, en effet, facile de: comprendre qw'un gou- 
vernement qui runirait toutes les Energies poli- 
tiques du pays serait plus ă meme de prendre de 
telles initiatives. 

En dehors de toute autre consideration, il y a 
une considâration îondamentale qui donne une 
plus grande autorite â une union des forces poli-
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confiance de l'opinion -publique. 

__ Nous avons vu dans d'autres pays /'exemple 
d'un redressement genâral de la vie €conomique 
et financicre par Pavenement d'un gouvernement, 
qui avait la confiance unanime de opinion pu- 

blique. 
Cette confiance sera plus grande, j'ose . dire 

complete, lorsque tous les partis prendront part 

au gouvernement. 

Mais en dehors de ce que ce pourrais appeler la 
politique courante, il y a d'autres considerations 

importantes qui doivent determiner Lurion de 
toutes nos forces politiques, 

Si nous regardons ă lEst ou ă l'Ouest de notre 
pays, nous voyons qu'ă droite et ă gauche se prâ- 

parent des €venements de grande importance et 
que, par suite de ces Gvenements, se dressent de- 

vant nous les problemes les plus graves. 
Faisant abstraction de la politique propremert 

dite et tenant compte seulement de l'aspect social 
et &conomique de ces problemes, leur importance 
est tellement grande que seule lunion de tous pour- 
rait nous permettre d'espărer ă trouver la solution 
heureuse des questions qui se poseni. 

Une nouvelle formule sociale est en train de 
transiormer ă c6t6 de nous â PEst un pays im- 

inense et tend ă gagner les autres pays. 

Nous, comme voisins, sommes les premiers qui 

pourrons en Gtre atteints. 
D'autre cât â Pouest, des initiatives €cono- 

miques tres courageuses — pour ne pas dire da- 

vantage — ont 6t£ prises, initiatives qui soni de
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nature ă changer la face de I'Europe, au point de 

vue 6conomique en premier lieu. | 

II faudra savoir, pour les premitres formules; 

comment pourrons, nous 6viter leur influence d6- 

favorable et quelles autres formules nous pourrons 

leur opposer avec succâs, dans Pinterât de notre 

pays. 
Pour les probl&mes €conomiques la meme ques- 

tion se pose. Il s'agit de savoir comment nous al- 

lons nous dâfendre, ou comment pourrons nous 

nous adapter ă la situation 6conomique qui tend â 

changer la face de lEurope. 

Fin effet, dans les deux domaines une action n€- 

gative mest pas suifisante, mais il îaut aussi une 

action constructive. 
Ces questions ont une importance capitale. Si 

je ne craignais d'employer une expression qui est 
devenue banale, je dirai que, du point de vue po- 
litique, &conomique et social, nous nous trouvons 

ă un tournant de notre histoire. 
Les solutions que nous allons adopter dans ces 

questions importantes et graves seront de nature 

ă engager dans une direction ou dans une autre 

tout lavenir de notre nation. 

Dans ces circonstances, vous comprendrez bien 
que tout homme preoccup€, en premier lieu, des 

interets superieurs de son pays, doit îaire tout, 
pour r6aliser Punion des €nergies politiques du 

pays; parce que cette union permettra d'arriver 
aux solutions les plus appropri6es et donnera aux 
mesures, dictees par ces solutions, une autorit€ 
indiscutable. 

Voici donc des considerations multiples qui nous 

4
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dâterminent ă demander Punion de tous, pour 

trouver des solutions heureuses aux problemes 

d'une exceptionnelle importance, qui se dressent 

devant nous. 
Tous les Roumains patriotes seront d'accord a- 

vec moi que nous nous trouvons dans une situation 

exceptionnelle, qui reclame Punion de toutes nos 

forces politiques. 

Mais il y a malheureusement une grande dis- 

tance de la theorie ă la pratique et, si nous 

sommes tous d'accord en thâorie, de grandes dif- 

jicultâs s'elăvent lorsqw'il s'agit de realiser prati- 

quement Punion sacre dâsiree. 

Malgră ces diificultes qui seront &normes, je 

crois qwavec le concours de tous les hommes sa- 

ges et 6nergiques, nous arriverons ă uri resuitat 

favorable. 

Pour parvenir ă r€aliser pratiquement, d'une 

mani&re heureuse, lunion de toutes nos &nergies 

politiques, je crois que certaines directives g6u€- 

rales doivent âtre prises en consideration. 

1. Malgre la difficulte de la situation, de tous 

les points de vue, îl ne faut pas s'6carter de la voie 

constitutionnelle et de application siricăre des r&- 

gles ctablies păr notre constitution. 

Je ne conteste pas quw'il puisse survenir quel- 

ques fois des situations tellement graves ou cx- 

ceptionnelles qui poseraient devant un pays Val- 

ternative: respecter la constitution malgr6 le 

risque d'aller ă une catastrophe, ou quitter la voie 

constitutionnelle pour obtenir un redressement. 

Mais heureusement nous men somines pas Jă
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et il ne peut pas Gtre question d'arriver ă une telle 
extremite. 

Donc d'abord le respect des voies constitution- 
nelles. Sur ce point — ce n'est mâme pas neces- 
saire de le dire — tous les facteurs qui ont une 
influence sur la vie constitutionnelle sont du mâ&me 
avis: qu'il ne faut pas s'&carter de la voie consti- 
iutionnelle. 

2. Une seconde consideration : on a reproch, 
surtout dans les derniers temps, aux partis poli- 
tiques certaines dechâances et certains inconv6- 
nients. Je ne veux pas prendre ici la defense des 
partis politiques. Bons, meilleurs ou moins bons, 
selon les circonstances, ils sont un instrument n6- 
cessaire, sans lequel une vie politique râelle ne 
saurait exister. 

Mais il y ă une autre consideration importante 
en îaveur de nos partis politiques; figurez vous 
ce qui arriverait apres leur suppression. 

II ne faut pas oublier que nous sommes en pr6- 
sence d'une nouvelle formule sociale, qui essaye 
de s'imposer ă tous les pays. 

Eh bien, cette nouveile formule sociale s'appuie 
sur une oranisation tr&s forte, sur une organisa- 
tion de parti extremement disciplince et puissante. 

Quelle autre force la nation pourrait-elle OppO- 
ser ă cette organisation, si 'on supprimait les pariis 
politiques, les seuls qui sont en mesure de resister 
ă cette action ? 

Voici donc les principales considerations qui 
doivent, je crois, nous guider pour râaliser pra- 
tiquement Punion de toutes les forces politiques 
dans Pinterât du pays.
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__ Je re dirai pas davantage. J'ajouterai seulement 
que je ferai tout ce qui depend de moi pour la rea- 

lisation de cette union et j'espere et le souhaite de 
tout coeur que l'homme superieur, appel€ ă es- 
sayer cette union, r6ussisse dans sa diificile tâche, 

pour le grand bien de notre cher pays. 

TRADUCERE 

8 Aprilie, 1951 

Explicarea demisiunei guver- 
nului G. G. Mironescu. Nevoia 
unirei partidelor politice. Pri- 
mejdia comunistă. Pericolul au- 
tarchielor economice. — Decla- 
rofiuni făcute reprezentanților 
presei române şi sirăine, în- 
[runiți la Ministerul Afacerilor 
Străine, 

Doamnelor, 

Domnilor, 

Am ţinut să vă revăd, înainte de constituirea nou- 

iui guvern, pentru a-mi lua rămas bun. 
Voiam mai cu seamă să vă exprim mulţumirile 

mele cele mai vii pentru concursul ce mi-aţi dat, timp 
de doi ani şi jumătate. 

Voiu păstra cea mai bună amintire despre această 
colaborare sinceră şi amicală. Ea a fost — cred — 
deopotrivă de folositoare atât pentru mine, cât şi 

pentru D-voastră. 
Nu am intenţiunea să fac astăzi declaraţiuni asu- 

pra politicii externe. Înţelegeţi uşor de ce. 
Dar este foarte natural să aşteptaţi dela mine anu-
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mite informaţiuni cu privire la demisiunea guvernu- 

lui şi nu aşi respecta colaborarea noastră amicală, 

dacă nu v'aşi da câteva lămuriri. 
Am declarat deja că demisiunea noastră este me- 

nită să îngăduie unirea tuturor forţelor politice ale 

ţării. 
Cred de multă vreme în această unire şi pot spune 

că văd în această unire o necesitate de primul ordin. 

Nu astăzi de abia mi-am dat seama de această ne- 

cesitate. 

Multe persoane, din partidul meu şi din afară de 

partid, ştiu că de mai multe luni am propovăduit 

continuu această unire şi că am fost întotdeauna gata 

să înlesnesc realizarea ei. 
Cari au fost motivele ce m'au determinat să pro- 

povăduesc această unire a tuturor în guvernul ţării 

şi dece cred că numai această formulă ar putea salv- 

garda interesele superioare ale ţării ? 

Este mai întâiu un motiv pe care îl vede toată lu- 
mea: situaţiunea economică şi mai cu seamă: finan- 
ciară a ţării şi criza economică mondială cer iniţia- 
tive îndrăzneţe şi puternice şi aceste iniţiative vor 
putea îi mai bine realizate prin unirea tuturor par- 
tidelor. 

Este într'adevăr uşor de înţeles că un guvern care 
ar cuprinde toate energiile politice ale ţării, ar îi mai 
în măsură să ia astfel de iniţiative. 

Afară de orice altă consideraţiune, este o cousi- 
deraţiune fundamentală care dă o mai mare autori- 
tate unei uniri a forţelor politice. Este faptul că o 
astiel de unire atrage încrederea opiniei publice. 

„An văzut în alis ări exernpul une îndreptări ge 
nera omice și financiare, prin venirea 
unui guvern care avea încrederea unanimă a opi- 
niunii publice. 

Această încredere ar îi şi mai mare, îndrăznesc 
să spun desăvârşită, dacă toate partidele vor lua 
parte la guvernare.
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Dar, în afară de ceeace aşi putea numi politica cu- 

rentă, sunt alte consideraţiuni importante cari tre- 

buie să determine unirea tuturor forţelor noastre 

politice, 

Dacă privim la Est sau la Vest de ţara noastră, 

vedem că în dreapta şi în stânga se pregătesc eveni- 

mente de mare însemnătate şi că din cauza acestor 

evenimente se ridică dinaintea noastră problemele 

cele mai grave. 

Făcând abstracţiune de politica propriu zisă şi ți- 

nând numai seamă de aspectul social şi economic al 

acestor probleme, însemnătatea lor este atât de ma- 

re, încât numai unirea tuturor ne-ar putea îngădui 

speranţa să găsim soluţiunea îericită a problemelor 

ce se pun. 
O nouă formulă socială este pe cale să transforme 

alături de noi, la Est, o ţară imensă şi tinde să se 

propage la celelalte ţări. 

Noi, ca vecini, suntem cei dintâi cari am putea îi 

atinşi. 

Pe de altă parte, la Vest, au îost luate iniţiative 

economice foarte curajoase, — ca să nu întrebuinţez 

un calificativ mai impresionant, — iniţiative cari sunt 

de natură să schimbe faţa Europei, în primul rând 

din punct de vedere economic. 

Trebue să examinăm, pentru primele formule, cut 

vom putea înlătura influenţa lor păgubitoare şi ce 

alte formule le vom putea opune, cu succes, în in- 

teresul ţării noastre. 

Pentru problemele economice se pune aceiaşi în- 

trebare: trebue să ştim, cum vom putea să ne apă- 

răm sau cum vom putea să ne adaptăm situaţiunii 

economice care tinde să schimbe faţa Europei. 

Intradevăr, în amândouă domeniile, nu este dea- 

iuns o acţiune negativă, ci mai trebuie şi o acţiune 

constructivă. 

Aceste chestiuni au o însemnătate capitală. Dacă 

nu mvaşi teme să folosesc o expresiune devenită ba-
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nală, aşi spune că, din punct de vedere economic, 
politic şi social, ne găsim la o răspântie a istoriei. 

Soluţiunile la cari ne vom opri pentru aceste ches- 
tiuni însemnate și grave sunt de natură să angajeze 
intr'o direcţie sau într'alta întreg viitorul națiunii 
noastre. 

În aceste împrejurări, veţi înțelege bine că orice 
om preocupat în primul rând de interesele Superi- oare ale ţării sale, trebuie să facă totul pentru a rea- 
liza- unirea energiilor politice ale țării, pentru că 
această unire va îngădui să găsim cele mai potrivite 
soluţiuni şi va da măsurilor determinate de aceste 
'soluţiuni o autoritate de nediscutat. 

lată deci consideraţiuni multiple cari ne hotărăsc 
să cerem unirea tuturor, pentru a găsi soluțiuni fe- 
ricite problemelor de-o excepţională însemnătate ce 
se ridică dinaintea noastră. 

Toţi Românii patrioţi vor îi de acord cu mine că ne găsim într'o situaţiune excepţională, care recla- 
mă unirea tuturor forţelor noastre poliaice. 

Dar, din netericire, este o mare distanţă dela teo- rie la practică şi dacă suntem cu toţii de acord în teorie, se ivesc mari greutăţi, când e vorba de a rea- liza în practică unirea sacră dorită. 
Cu toate aceste greutăţi, cari vor fi enorme, cred că prin sprijinul tuturor oamenilor cuminţi şi ener- gici, vom ajunge la un rezultat favorabil. 
Pentru a ajunge să realizăm practic întrun chip fericit unirea tuturor energiilor noastre politice, cred că anumite directive generale trebuesc luate în COn- sideraţie. 
1. Cu toată situațiunea grea din toate punctele de vedere, nu trebuie să ne depărtăm din calea consti- tuţională şi dela aplicațiunea sinceră a regulilor sta- Dilite de Constituţiunea noastră, 
Nu contest că s'ar putea ivi uneori situaţiuni atât 

inteă unei i A EASEPlionale. încât star pune ina. A iva: să se respecte Constituţia Cu riscul de a merge la o catastrofă, sau să se pără-
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sească calea constituţională spre a obţine o îndrep- 
tare. 

Dar, din fericire. nu am ajuns şi nu poate îi vorba 

să ajungem la o astfel de extremitate. 
Deci, mai întâiu, respectarea căilor constituţio-. 

nale. Asupra acestui punct — nici nu este necesar 
să o spun — toți factorii cari au o influenţă asupra 
vieții constituţionale sunt de aceiaşi părere: că nu 

trebuie să ne îndepărtăm dela calea constituţională. 
2. A doua consideraţiune: mai cu seamă în ulti-. 

mul timp S'au învinuit partidele politice de anumite: 
lipsuri şi anumite neajunsuri. Nu vreau să iau aici 
apărarea partidelor politice. Bune, mai bune sau mai 
puţin bune, după împrejurări, ele sunt un instrument 

necesar, fără de care o viaţă politică reală nu ar 
putea să existe. 

Dar mai este o altă consideraţiune de seamă în 
sprijinul partidelor noastre politice: gândiţi-vă ce: 

sar petrece după desfiinţarea lor. 
Nu trebuie să uităm că ne găsim în prezenţa unei 

noui îormule sociale, care încearcă să se impună tu- 

turor ţărilor. 
Fi bine, această nouă formulă socială se reazimă 

pe o organizaţiune foarte tare, pe o organizaţiune de 

partid extrem de disciplinată şi de puternică. 
Ce forță alta ar putea națiunea să opună acestei 

organizațiuni, dacă s'ar desfiinţa partidele politice, 

singurele ce sunt în măsură să reziste acestei ac- 
țiuni ? 

lată deci principalele consideraţiuni cari cred că 
trebuiesc să ne călăuzească pentru realizarea prac- 
tică a unirii tuturor forțelor politice, în interesul ţări:.. 

Nu voiu spune mai mult. Voiu adăoza numai că 
voiu face tot ceiace va depinde de mine pentru rea- 
lizarea acestei uniri şi că sper şi urez din tot suiletul 
ca omul superior, chemat să încerce această unire, 
să reuşească în sarcina sa grea, spre marele bine al 
scumpei noastre ţări.



21 Iunie, 1931 

Discurs rostit la înaugurarea 

monumentului Take Ionescu. 

Onorată Adunare, 

Monumentul ce inaugurăm astăzi, ridicat prin 
subscripţie publică, este expresiunea recunoştin- 
ţei naţionale pentru unul dintre îăuritorii Româ- 

niei Mari. 

Alături de alţi mari bărbaţi ai neamului, Take 
ionescu a fost unul şi dintre cei mai de seamă 
corifei cari au plămădit întregirea ţărei. 

Geniul lui Take Ionescu s'a manifestat în multe 
domenii, dar manifestarea pe teren politic pune 
în umbră pe celelalte. 

Înzestrat cu imense însuşiri — o inteligenţă mi- 
raculoasă, un talent oratoric neîntrecut, o cuitură 
vastă, — el s'a impus atenţiei tuturora din primul 
moment al apariţiunii sale pe scena politică. 

Concepţiunile sale politice purtau pecetea u- 
nui spirit cu vederi largi şi dotat cu darul minu- 
nat al previziunii. 

Admirabil cunoscător al politicei internaţio- 
nale, lucru foarte rar pe atunci, el era, printre oa- 
menii de Stat români, cel ce avea cele 1 de < omă mai întinse 
relaţiuni în străinătate.
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Graţie acestor împrejurări, Take Ionescu era 

foarte în măsură de a descifra secretul evenimen- 

telor externe şi a jucat un iniportant rol interna- 

ţional. 

Astiel, în Octombrie 1913, intervenţia sa per- 

sonală în conflictul dintre Grecia şi Turcia a de- 

terminat încheierea păcii între aceste două țări. 

Cu câteva luni înainte, România intervenise în 

războiul balcanic şi obținuse cadrilaterul dobro- 

gean. Pentru prima oară, România se degajase 

atunci de iniluenţa politică a imperiilor centrale 

şi îşi croise o politică externă a ei, care se apropia 

de Franţa şi Rusia. 

Take Ionescu contribuise mult la această schim- 

bare, ce deschidea României perspectiva unei CO0- 

perări cu Franţa într'o viitoare conflagrație eu- 

ropeană, pe care el o prevedea. 

[deia sa cardinală în domeniul politic a îost 

ideia riațională. 
Aceasta constitue firul conducător al activităţii 

sale politice şi străbate ca o dâră luminoasă în- 

treaga sa viaţă. 

Îndată ce a intrat în arena politică, foarte tâ- 

năr, ca deputat şi ziarist, el a afirmat franc şi 

curajos necesitatea ineluctabilă a realizării uni- 

tăţii naţionale. 
Pe de altă parte a cerut luminarea opiniei pu- 

blice asupra politicii externe, care atunci era tai- 

nică şi a arătat că politica externă a unui popor 

trebue să corespundă idealului acelui popor ŞI Hi- 

siunii sale în lume. 
Aceasta este tocmai ceeace el a numit, în mod
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aşa de fericit, în timpul războiului, politica in- 
sfirictului național. / | 

Acestei politici el s'a consacrat, la izbucnirea 
războiului mondial, trup şi suflet, cu toată vigoa- 
rea patriotismului său fierbinte şi cu toată genia- 
litatea spiritului său. A 

Din vara anului 1914 el a pornit, alăîuri de 
Nicolae Filipescu, o acţiune impetuoasă pentru 
intrarea României în războiu alături de aliaţi, a 
însuileţit şi organizat mişcarea opiniei publice în 
această direcţiune, cu o neînfrântă încredere în 
izbândă. i | 

După ce victoria aşteptată şi presimţită de dân- 
sul s'a realizat, el s'a îngrijit a consolida şi ga- 
ranta opera de dreptate consiinţită prin tratatele 
de pace. El a făurit în acest scop un sistem de 
alianţe defensive: alianţa în trei a României, Ju- 
goslaviei şi Cehoslovaciei şi alianţa cu Polonia 

Numele lui Take Ionescu va rămâne glorios le- 
gat de lupta pentru întregirea neamului şi dea- 
lungul vremurilor, generaţii după generaţii vor 
reînoi, pentru memoria acestui mare fiu al Româ- 
niei, admiraţia şi recunoştinţa afirmate prin ridi- 
carea monumentului ce se desveleşte acuma. 

În numele partidului naţional-ţărănesc aduc, 
cu prilejul de astăzi, proiundul său omagiu me- 
moriei nepieritoare a marelui român ce a fost 
Take Ionescu.



8 Martie, 1932 

Omagiu memoriei lui Aristide 
Briand. — Cuvântare rostită în 
şedinfa solemnă a Senatului. 

Domnule Preşedinte, 

Domnilor Senatori. 

Franţa şi toată lumea civilizată sunt în doliu. 

S'a stins ieri, în capitala Republicei amice şi 

aliate, Aristide Briand. 
Franţa a pierdut în el una din gloriile sale cele 

mai frumoase. 
România plânge un mare prieten. 
Popoarele civilizate toate deplâng dispariţia 

prematură a aceluia care a încarnat, în timpul din 

urmă, ideia generoasă a păcii şi a ajutat în mod 

hotărâtor colaborarea popoarelor. 

Luptând cu energie şi tact contra tuturor pre- 

judecăților şi obstacolelor, Aristide Briand a des- 

tăşurat o vastă acţiune pentru organizarea păcii 

şi pentru suprimarea războiului. 

EI a contribuit mai puternic decât oricine spre 

a întări continuu autoritatea măreţei instituţiuni 

mondiale dela Geneva. 

G. G. Mironesez. — Cuvântări. ” 13
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Sub farmecul neîntrecutului său dar al vorbi- 
rii, adunările societăţii naţiunilor au păşit din ce 
în ce mai ferm pe calea înfruntării războiului şi 
a cooperării amicale a naţiunilor. 

__ Acţiunii lui înțelepte şi tenace se datoreşte con- 
venţia dela Locarno, întăritoare a păcii europene. 

EI este iniţiatorul pactului perpetuu contra răz- 
boiului, realizat în 1928, cu modificările suggerate 
de d-l Kellog, ministrul de externe al Statelor 
Unite. 

În Septembrie 1929, dela tribuna Societăţii Na- 
țiunilor, el a propus grandiosul proect al uniunii 
europene, menit să schimbe faţa continentului 
nostru şi să îndrumeze în mod decisiv omenirea 
înspre împlinirea supremului său ideal de fericire. 

România, hotărâtă a urma fără abatere calea 
luminoasă a păcii, care singură îi poate asigura 
necontenita prosperitate, a urmărit şi aprobat cu 

cea mai vie simpatie toate aceste iniţiative ale 
marelui bărbat de Stat al Franţei, tinzând a în- 
tări şi organiza pacea. 

De aceia ţara noastră simte adânc pierderea a- 
cestui neînirânt apostol al păcii. 

Bunăvoinţa ce el a arătat totdeauna naţiunii 
noastre, măreşte durerea ce ne-a pricinuit dispa- 
riţia sa. 

Asociindu-mă din toată inima la doliul crud al 
Franţei, în numele partidului naţional-țărănesc, 
aduc, cu adâncă jale, omagiul nostru pios memo- 
riei marelui dispărut.



17 Iunie, 1932 

Problema salariaților publici, 
a pensionarilor Statului şi 
problema apărărei monedei na- 
ționale. — Cuvântare rostită la 
Radio-Bucureşti (în calitate de 
Ministru al Finanţelor). 

lubiți ascultători ai Radio-lui, 

În greutăţile financiare ce apasă ţara, problema 

salariaţilor publici şi a pensionarilor Statului este 

una dintre cele mai urgente. 

De aceea, noul Guvern s'a preozupat, înainte 

de toate, de problema aceasta, spre a-i da grab- 

nic o soluţiune favorabilă. 

Am comunicat ieri Consiliului de Miniştri că 

am găsit mijloacele băneşti pentru a face îaţă ime- 

diat acestei nevoi, aşa cum am făgăduit la for- 

marea Guvernului şi anume: se vor achita de în- 

dată restanţele din salarii şi pensiuni pe luna Mai, 

se vor face imediat plăţile curente pentru hrana 

şi întreţinerea trupelor, jandarmeriei, grănicerilor 

şi se vor plăti în întregime salariile şi pensiunile 

pe luna Iunie, spre a ajunge astfel la » stare nor- 

mală, în ce priveşte plăţile de aceste categorii. 

Astăzi s'a început deja trimiterea acreditivelor 

necesare.
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Am dispus să se înceapă darea acreditivelor cu 
provincia şi anume cu regiunile mai îndepărtate 
de centru, aşa încât plăţile să se poată face în 
acelaşi timp în toate părţile, în provincie şi în 
Capitală. 

Am prescris ca să nu se facă nici o favoare şi 
ordonanţele să fie achitate la rând, după ordinea 
de prezentare. Orice abatere dela acestă regulă 
va fi pedepsită. 

Pentru ca să fie un mijloc simplu de control, 
am dispus ca în acelaş timp cu trimiterea acre- 
ditivelor, să fie avizate şi instituţiunile — unităţi 
de trupă, şcoli, administraţiuni publice — pentru 
cari s'a dispus plata. 

"In înţelegere cu colegii mei, am hotărît ca Mi- 
niştrii şi Subsecretarii de Stat să fie plătiţi cei din 
urmă, adică după ce toate celelalte salarii şi pen- 
Siuni vor îi achitate pe lunile respective. 

După ce vom fi revenit astfel la un sistem nor- 
mal de plăţi, mă voiu ocupa de achitarea rămă- 
şiţelor pe trecut. 

Aceste rămăşiţi reprezintă, din nenorocire, su- 
me foarte mari. De aceea nu este posibil a le a- 
chita de odată. 

Ele vor fi plătite treptat, în rate lunare, îndată 
ce ne vom asigura sumele necesare. 

Revenirea la normal se va continua apoi cu 
aranjarea celorlalte plăţi ce are de făcut Statul. 

Dar dacă trebue să ne întoarcem la normal, în 
ce priveşte plăţile Statului, este neapărat necesar 
acelaş lucru şi pentru încasările lui. 

Statul nu-şi poate îndepiini menirea iui, dacă 
nu este ajutat de contribuţiunile membrilor săi,
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De aceea, fac apel la toţi, să-şi îndeplinească 
datoria de a plăti regulat impozitele. 

În aceste grele vremuri, există contribuabili, 
cari nu sunt în măsură a plăti ce datoresc. Dar, 
aceasta trebue să fie un motiv mai mult ca acei 
ce pot plăti să-şi achite cu punctualitate impozi- 
tele; iar, pe de altă parte, oricât de grea ar îi si- 
tuaţiunea unor contribuabili, ei nu trebue să uite 
că prima lor obligaţiune este de a-şi vărsa con- 
tribuţiunea lor la ajutarea Statului şi trebue să 
iacă toate sforţările în acest scop. 

Sustragerea dela impozite, în aceste timpuri 
extrem de grele pentru ţară, este o adevărată iră- 
dare a intereselor patriei. 

De aceea am îost nevoit a anula toate păsuirile 
de orice fel, ce zrau acordate şi am chemat pe 
toți să-şi achite datoriile către Stat. 

Ţin asemenea să atrag serioasa atenţiune a tu- 
turor asupra altei imperioase datorii ce avem că- 
tre ţară. 

În această perioadă grea, trebue să reducem 
la minimum posibil trimiterea de bani în străină- 

tate. 
Orice ban trimis peste frontieră este, în reali- 

tate, export de aur şi orice exportare de aur slă- 
beşte moneda naţională, care se întemeiază pe 
rezerva de aur ce avem. 

Apărarea monedei naţionale este, mai ales în 
epoca actuală, o datorie tot atât de imperioasă, 

dacă nu tot aşa de sfântă, ca şi apărarea grani- 

ţelor ţărei. 
Fac dar călduros apel la toţi să evite, cel puţin
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până la vânzarea recoltei viitoare, orice trimitere 
de bani în străinătate. 

Știu că şi în materie de monedă există deie- 
tişti sau pesimişti. 

Dar nici odată şi nicăeri nu s'a, câştigat vreo 
victorie cu defetiştii. | 

__ Dacă nu le putem insuila curaj, să-i lăsăm să 
se tânguiască şi noi să ne punem toată energia şi 
curajul nostrii în slujba victoriei, care trebue să 
vie. 

O ţară bogată şi plină de vigoare ca a noas- 
tră nu poate să nu iasă biruitoare din vâltoarea 
în care se frământă. 

Izbânda financiară se va înfăptui în jurul a 
două idei cardinale: menţinerea intactă a monedei 
naţionale şi respectarea leală a angajamentelor 
Statului. 

Pentru a dobândi Victoria, Guvernul va pune 
în slujba intereselor supreme ale Patriei toată 
energia sa şi se întemeiază pe patriotismul tutu- 
ror oamenilor de bine, din toate partidele şi gru- 
pările politice.



30 Septembrie, 1932 

Omagiu memoriei Generalului 

Coandă.— Cuvântare rostită din 

partea guvernului în ședinfa Se- 

natului. 

Domnule Preşedinte, 

Domnilor Senatori, 

Încetarea din viaţă a Generalului Coandă ne-a 

îndurerat pe toţi din câmpul politic şi din afară 

de acest câmp. 

FI a fost în primul loc soldat şi a consacrat Pa- 

triei, în această calitate, partea cea mai frumoasă 

a vieţii sale, aducând servicii eminente. 

Ca om politic, el a slujit cu energie şi râvnă 

interesele superioare ale ţărei. 

Generalul Coandă, în calitate de Prim Minis- 

tru, a reluat în 1918 acţiunea noastră militară 

pentru întregirea neamului. EI a fost crainicul 

reînvierei noastre. 

Mai târziu, în 1920, un atentat monstruos l-a 

lovit crunt, pe când eră Preşedinte al Senatului 

şi exercita în şedinţă această demnitate. De ur- 

mările acestui atentat el a fost răpus astăzi. De 

aceea, se poate zice că, după ce a consacrat viaţa
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sa Patriei, şi-a sfârşit existenţa din cauza servi- 
ciilor aduse ţărei. 

România îi va fi veşnic recunoscătoare. 
Aduc aici, în numele Guvernului, omagiul nos- 

tru pios memoriei sale şi prezint îndureratei fa- 
milii, condoleanţele Guvernului şi expresiunea 
simpatiei noastre a tuturor.



5 Octombrie 1932 

Conversiunea datoriilor agri- 
cole şi chestiunile în legătură cu 
ea. Combaterea ideei devalori- 
zărei monedei. — Cuvântare ro- 
stită la discuția proectului de 
lege asupra conversiunei, în şe- 
dinfa Adunărei Deputaţilor. 

Domnule Preşedinte, 

Domnilor Deputaţi, 

După o discuţiune atât de lungă, în care s'au 

expus teorii numeroase şi variate, eu nu am să 

rețin multă vreme atenţiunea Camerei, pentru ca 

să grăbesc sfârşitul acestor dezbateri şi votarea 

proiectului. 

Rog de aceea pe toţi d-nii oratori cari s'au pe- 

rindat la această tribună, să nu fie nemulţumiţi 

dacă nu voiu răspunde la toate abiecţiunile pe 

cale le-au făcut. Ar îi şi greu, pentrucă au vorbit 

aproape 40 de oratori şi, cu toate că n'am o me- 

morie prea rea, m'aşi fi putut fixa în minte toate 

obiecţiunile care s'au făcut. 

D-l N. Constantinescu-Bordeni: Dacă îi băgaţi 

la conversiune, rămân 20. (Ilaritate).
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D-l G. G. Mironescu, ministrul finanţelor: Pe 
de altă parte, rog pe toţi aceia cari ar avea vb- 
servaţiuni de făcut, să fie aşa de amabili să nu 
mă întrerupă, fiindcă realmente sunt foarte obo- 
sit şi nu aş vrea să prelungim dezbaterile în mod 

inutil. 

Înţeleg să tratez chestiunea cu obiectivitate şi 
bunăcredinţă, iar d-voastre veţi aprecia la sfâr- 
şit şi cine va avea ceva de obiectat, o va putea 
spune la discuţia amendamentelor. 

Proiectul acesta de lege a avut onoarea unor 

dezbateri prea lungi, pentru ceeace conţine. 
Este vorba de un proiect de lege care numai 

suspendă legea veche şi fixează un termen înlă- 
untrul căruia, prin bună înţelegere între creditori 
şi debitori, să se cearnă aceste afaceri, cari pe 

toţi ne preocupă şi să ajungem, sub o îormă mai 
uşoară decât forma severă a justiţiei, la un re- 
zultat favorabil. 

Nu trebue să ascund şi ar fi zadarnic să ascund, 
că eu am propus la început, o schimbare mai 
proiundă a iegii şi am pregătit, ca bază de dis- 
cuţie, un ante-proect — nu a îost prezentat Par- 
lamentului, dar a îost în publicitate, — prin care 
propuneam o modificare mai profundă. Acest an- 
te-proiect nefiind însuşit de partidul meu, ani con- 
venit la soluţia stabilită prin proiectul de lege de 
faţă, care este proiectul partidului, aşa cum a ie- 
şit din desbaterile acelor foruri ce cârmuesc par- 
tidul nostru. (Aplauze pe băncile majorității). 
„Tocmai din această cauză, nu poate fi vorba 

nici de contradicții, nici de părăsirea unor prin- 
cipii, fiindcă în definitiv conducerea partidului fi-
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xează anumite cadre şi noi toţi suntem obligaţi 

să ne supunem. În acest cadru s'a făcut şi legea 

de faţă. Ea, de altminteri, corespunde programu- 

lui nostru. Nu voiu insista asupra acestei chestii, 

pentrucă d. raportor, care m'a precedat, a lămu- 

rit lucrurile în deajuns. 
Ce urmăreşte proiectul de lege ? 
V'am spus că ideia lui cardinală este aceasta : 

de a da un răgaz de 18 luni, în care timp să se 

poată lămuri problema care ne frământă. 

De ce am ajuns noi, după atâtea desbateri, la 

acest răgaz ? | 

Am spus-o şi în expunerea de motive, dar mă 

simt dator să dau încă unele explicaţii compli- 

mentare. 

Au fost două motive : unul, care poate părea 

mai puţin important şi totuşi a îost hotărîtor pen- 

iru noi, este că legea actualmente în vigoare, 

după constatările făcute, este inaplicabilă tocmai 

pentru pătura care ne interesează pe noi mai mult, 

pentru pătura țărănească. Numărul mare de afa- 

ceri, ce au venit la diferitele judecătorii, împie- 

decă pe judecători să le poată rezolva. Judecă- 
torii au reclamât de pretutindeni, la Ministerul 

de Justiţie, că le este imposibil chiar să cataio- 

gheze aceste cereri şi nici materialmente nu sunt. 

în măsură de a le cerceta. Au cerut să le trimitem 

măcar hârtia, cartonul necesar, ca să facă dosa- 

rele! De aceea, toate statisticile care se dau acum 

sunt supuse unei mari cauţiuni, pentrucă bieţii ju- 

decători nu au putut să-şi facă o ideie precisă de 

adevărata situaţiune. 

lată prin urmare uri motiv: noi nu putem jăsa
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ca o lege să fie în vigoare şi să nu se aplice, ca 
lumea să umble continuu pe la judecătorii, să se 
provoace noui frământări şi să nu ajungem la nici 

un rezultat. 
Atunci, am zis: mai bine să îndemnăm părțile 

să încerce pe cale amiabilă să ajungă la un re- 
zultat, păstrând —— aceasta este valoarea legii — 

„toate drepturile anterioare pe care le puteau a- 
vea, în special, ţăranii. (Aplauze pe băncile ma- 
jorității). 

Dar a fost un al doilea motiv, mai important 
şi, din punctul de vedere al acestui al doilea mo- 
tiv, trebue să spun că tocmai acei cari au combă- 
tut mai aprig legea, în realitate au susținut-o. Vi 
se pare contradictoriu, dar este exact. 

In devăr, toţi acei cari au combătut legea au 
constatat un lucru: că este o foarte mare coniu- 
Ziune de păreri şi e aproape o imposibilitate prac- 
tică de a ne pune de acord asupra unei soluţiuni 
imediate. Au constatat astiel şi ei tocmai ceeace 
noi am Simţit: că în situaţiunea actuală nu este 
posibil să găsim o soluţiune care să întrunească 
sufragiile tuturor oamenilor de bine din această 
ţară. 

Noi am afirmat totdeauna şi cu alte ocaziuni, 
că o chestiune ca aceasta trebue să fie tranşată 
pe cât este posibil, cu asentimentul tuturor, mai 
întâi peniru ca măsurile luate să aibă autoritatea 
necesară şi al doilea, pentrucă este bine să invi- 
tăm pe toţi să concure la îndreptarea situaţiunii. 
(Aplauze pe băncile majorității). 
_ Dar, este un fapt pe care nimeni nu poate să-l 

tăgăduiască : nu suntem de acord. Fiecare, pri-
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vind cu bună credinţă problema, găseşte că tre- 

bue o altă soluţiune! Imprejurările economice sunt 

aşa de complicate, încât cu toată bunăvoința, nu 

am putut găsi o punte de înţelegere şi până acum 

nu am fost în stare să găsim o formulă cars să. 

convină tuturor. 

Atunci, ce era mai înţelept, decât să lăsăm un 

interval de timp — noi am apreciat un an şi ju- 

mătate — în care să fie suspendată legea, despre 

care marea majoritate crede că este rea şi inapli- 

cabilă; urmând să găsim apoi, cu bunăvoință din 

partea tuturor, o soluţiune care să fie definitivă şi 

să satisfacă pe toată lumea? (Aplauze pe băncile 

majorității). 

Nu trebue dar să se vadă în această amânare 

o încercare de a răpi drepturile cuiva, ci afirmma- 
rea dorinţei noastre, de a ajunge prin colaborarea 
tuturor, la o soluţiune admisă de toți. Dorim 

să găsim o soluţiune dreaptă, care să aibă o mult 

mai mare autoritate, fiind izvorită din consimţi- 

mântul tuturor partidelor. (Vii aplauze pe băncile 
majorității). 

lată pe scurt justificarea legii. 

De aceea mă miră că s'a vorbit atât impo- 

triva ei. 

Vor îi chestiuni de detaliu, în privinţa cărora 

poate să existe discuţiune. Cu cea mai mare bu- 
năvoință vom examina toate chestiunile de deta- 

liu, ca să ajungem la o înţelegere ; căci nu este 
nici o tendinţă din partea noastră, de a hotări că 
trebue să fie de pildă, termen de un sfert de lună, 
iar nu trei luni şi aşa mai departe. Acestea sunt
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chestiuni de detaliu, cari pot fi soluționate cu a- 

jutorul tuturor, fără să existe vreo supărare. 
Decât, domnilor, cu prilejul acestei legi, s'a ri- 

dicat o altă problemă şi bine s'a făcut, anume: că 

nu este vorba numai de modificarea unei legi, nu 

este vorba numai de datoriile plugarilor şi greu- 
tatea acestora de a le plăti, ci chestiunea trebue 
pusă în cadrul ei adevărat, care este larg, al cri- 
zei economice şi financiare ce ne frământă. Tre- 
bue dar, să vedem dacă în acest cadru se poate 
găsi o soluţiune care într'adevăr să îndrepte si- 

tuaţia. lată pentru ce sunt şi eu nevoit să exa- 
minez problema sub acest aspect. 

Chestiunea se prezintă sub un dublu aspect: 
aspectul economic — ceeace sar numi Criza eco- 

nomică — şi aspectul financiar. 
Noi simțim mai adânc, mai acut criza finan- 

ciară, pentru motive pe care am avut ocazia să 

le expui în alte adunări, în special pentru motivul 
că suntem o ţară lipsită de capitaluri şi din cauza 
aceasta, este natural să suferim de criză finan- 
ciară, mai mult decât alte ţări. 

Dar este şi o criză economică, poate ceva mai 
puţin aspră decât în alte ţări, însă destul de în- 
grijorătoare ca să ne fixeze atenţia. 

S'a vorbit puţin, foarte puţin, aci, despre as- 
pectul economic al problemei. 

Sa vorbit mai mult din punctul de vedere fi- 
nanciar. 

Voiu spune două cuvinte despre aspectul eco- 
nomic, după care voiu trece repede la partea îi- 
nanciară. 

In ce priveşte aspectul economic, ceeace s'a
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afirmat mai ales, a îost lucrul următor: este o 

problemă socială, care se pune pentru pătura 

productivă. Ni s'a spus: această pătură produc- 

tivă este încărcată cu datorii pe care nu le poate 

suporta şi prin urmare, zadarnic d-voastre cre- 

deţi că se poate ieşi din această situaţiune prin 

doctrina clasică, ca să se lase lucrurile să se ca- 

nalizeze dela sine, încet, încet. Dimpotrivă, tre- 

Due o soluţie imediată şi energică pentrucă, ali- 

minteri, producţia însăşi a ţării se va zdruncina, 

toată pătura conducătoare fiind strivită sub po- 

vara datoriilor. 
Această afirmaţie este în parte exactă, dar cu- 

prinde multe inexactităţi, după cum veţi vedea 

îndată. 
Este adevărat că din cercetările făcute de jus- 

tiţie, un număr mare de locuitori ai ţării sunt obe- 

aţi de datorii agricole. Dar este o exagerare, 

când se pretinde, că pătura noastră productivă se 

găseşte în întregimea ei doborită sub aceste da- 

torii. 
lată, cifrele sunt de faţă. 
Să luăm mai întâi pe proprietarii de peste zece 

hectare. In privinţa acestora, cererile de conver- 

siune se referă Ja aproape 16.000 oameni — Ci- 

îra exactă este de 15.602 persoane, — Însă a- 

trag atenţia că din aceşti aproximativ 16.000 oa- 

meni, aproape 13.500 — cifra exactă este 13.463 

persoane, — sunt cu datorii mici, însumând cu 

totalul datoriilor lor aproape 3 miliarde lei. Nu- 

mai restul de două mii inşi, poate să ne îngriio- 

reze, căci ei au datorii de aproximativ 10 mili- 

arde lei şi mai notăm că din aceste zece miliarde
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lei, aproape patru miliarde lei se datoresc de 193 

persoane. 
Voci de pe băncile majorității : Foştii latitun-. 

diari. 

D-l G. G. Mironescu, ministrul finanţelor: Dom- 
nilor, dacă astiel stau lucrurile, nu am eu dreptul 
să vă întreb: oare pătura producătoare este îm- 
pilată de aceste datorii ? 

Numărul proprietarilor dela 10 hectare în sus, 
în ţara aceasta, este de aproximativ 160.000, deci 

cei ce au datorii nici nu reprezintă 10 la sută. 
Cum puteţi d-voastre atunci să spuneţi că nu- 

mai aceşti 10 la sută formează pătura producă- 
toare, iar celelalte 90 la sută, nu? (Apluuze pe: 
băncile majorității). 

Pe asemenea bază este zadarnic să clădim 
teorii. 

Eu recunosc că şi cei 10 la sută formează pă- 
tura producătoare. Tare însă îmi vine să spun că. 
cei 90 la sută formează mai mult pătura producă- 
toare decât cele 9 sau 10 la sută. (Aplauze pe băn-- 
cile majorității). In orice caz, aceşti 90 la sută nu 
pot fi excluşi din câmpul producțiunii şi nu se 
poate zice că nu există. 

Ei există şi trebue să ţinem socoteală de dânşii.. 
Aici este cheia problemei, întrucât, în realitate, 

orice vom face noi, aceşti 90 la sută au să suporte: 
greutăţile celor 10 la sută. 

Să-mi daţi voie să vă întreb, dacă se poate pu-. 
ne chestiunea socială şi economică, ţinând seama 
numai de cei 10 la sută şi nu de cei 90 la sută? 

D-l dr. N. Lupu: Dacă ar fi cifrele exacte! Dar
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d-voastră nu aveţi statistici. (ntreruperi pe bân- 

cile majorității). 
Voci de pe băncile majorităţii: Să auzim. 

D-l dr. N. Lupu: (Intreruperi pe băncile majo- 

rității). Eu credeam că judeţul Fălciu, care este 

un judeţ mic, nu este dator. lată, mi se spune a- 

cum, că este dator peste un miliard lei. (Intreru- 

peri pe băncile majorității). D-voastră maveţi ci- 

re. | 

D-l V. G. Beldie: Dacă sunt cifrele exacte ? 

Voci de pe băncile opoziției: Dacă! (Întreruperi 

pe băncile majorității). 

D-l Şt. Cicio-Pop, preşedinte: D-lor deputaţi, 

d-l ministru de finanţe v'a rugat dela început să 

nu-l întrerupeţi. 

D-l G. G. Mironescu, ministrul finanţelor: Dom- 

nilor deputaţi, întreruperea d-lui dr. Lupu vine în 

sprijinul meu. Dacă nu avem date, sau datele sunt 

inexacte, e un motiv mai mult să ne luăm 18 luni 

de răgaz, pentru ca în aceste 18 luni să cunoaş- 

tem situaţia, să avem statistici exacte. (Aplauze 

prelungite pe băncile majorității). 

S'a afirmat dela această tribună că sunt 1 mi- 

lion 500.000 de ţărani debitori. 

Sunt de acord cu şeful Partidului Țărănesc. A- 

ceste cifre sunt foarte aproximative, dar să zicem 
că sunt 1.500.000 de ţărani debitori, apoi bine, 

- numai 1.500.000 de ţărani avem în Țara Româ- 

nească ? 

D-voastre ştiţi mai bine decât mine că sunt a- 

proximativ 5 milioane capi de familie; nu Yor- 

besc de ceila]ţi. Prin urmare, în această categorie 

G. G. Mironescu. — Cuvântări. 14
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de agricultori numai 30% sunt îngreuiaţi de da- 

torii, iar restul de 70% nu. 

Ei bine şi în acest caz nu puteţi spune că numai 

aceşti 1.500.000 formează pătura producătoare 

şi că ceilalţi nu. 

Ce vreau să spun cu aceasta? Că se exagerează 

dacă se pleacă dela acest punct de vedere, că noi 

trebue să sacrificăm totul şi pe cei 90 la sută Pro- 

prietari mari şi pe cei 70 la sută proprietari mici. 

pentru a da satisiacţie celor 10 sau 30 la sută de- 

bitori din aceste categorii. Trebue să căutăm o 

soluţie care să nu împileze majoritatea, dar în a- 

celaş timp, să dea satisfacţie şi drepturilor legi- 

time ale minorităţii. (Aplauze pe băncile majori- 

tății). 
lată cum se prezintă aspectul economic al pro- 

blemei, care este şi o problemă socială şi care 

trebue pusă în adevăratul ei cadru: trebue să se 

ţină socoteala, înainte de interesele minorităţii, 

de interesele marei majorităţi. (Aplauze pe băn- 

cile majorității). 

Domnilor, să vedem acum aspectul financiar. 
D-l dr. N. Lupu: Este invers. Chiar între depu- 

taţii din majoritate, majoritatea sunt datori. (Ex- 
clamații, ilaritate pe băncile Partidului Țărănesc). 

D-l G. G. Mironescu, ministrul finanţelor: Să 
venim acum la aspectul financiar. 

Mai toate persoanele care s'au perindat ia îri- 
bună, au afirmat că vina cea mare a situaţiei grele 

în care se află debitorii agricoli, o are stabiliza- 

rea, care s'a făcut la un curs prea ridicat. 
„Sau prezentat şi unele date, zicându-se de pil- 

dă, că se poate dovedi uşor că acest curs a fost
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ridicat, pentrucă valoarea leului era mai scăzută 

în afară decât în ţară. 

Aceste date sunt inexacte. Adevărul adevărat 

este că până la Decembrie 1930, valoarea leului 

a fost mai scăzută în străinătate decât în ţară. 

Aceasta se constată din cercetările făcute la Ban- 

ca Naţională, căci de statisticele care sunt în ga- 

zete, eu nu pot ţine socoteală. 

Eu nu pun bază pe această ideie şi voiu ure- 

zenta lucrurile sub altă formă. 

Nu mă interesează pentru moment dacă stabi- 

lizarea a fost bine făcută sau nu, adică la cursul 

real. Am spus-o și în altă şedinţă şi o spun Şi a- 

cum, că eu desfid pe economistul sau pe omul de 

ştiinţă ca să-mi dovedească cursul real al leului în 

Februarie 1929. Aceasta este absolut imposibil 

pentru mai multe motive, dar şi pentru motivul 

indicat de unii oratori, că Statul Român a încer- 

cat să-l urce prin mijloace artificiale. 

Atunci cum putem şti care este situaţia reală ? 

in sfârşit, să presupunem că ar fi adevărat că 

stabilizarea ar îi o cauză a stării rele în care ne 

aflăm. Dar atunci trebue să fiţi consecvenţi şi să 

ne spuneţi că nu vreţi să convertiți decât datoriile 

anterioare stabilizării ; pentrucă, în definitiv. a- 

tunci s'a urcat leul şi a îngreunat pe debitori ; 

după aceea nu. | 

Dar d-voastră nu ajungeţi la această concluzie; 

ci, dimpotrivă, vreți să ajungeţi la conversiunea 

şi a datoriilor anterioare stabilizării şi a datorii- 

Lor posterioare stabilizării. Pe ce motiv, eu nu I- 

țeleg.
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D-1 V. H. Serdici: Sunt dobânzi de inîlaţie, care 

trebuesc plătite în monetă stabilizată. 
D-l G. G. Mironescu, ministrul finanţelor: Ni- 

meni nu a fost sprijinitorul dobânzilor. Totdeauna 
s'a spus că trebueşte înlăturată camăta; însă nu 
s'a trecut dela vorbă la faptă. Nu este în obiceul 
meu să revendic merite. însă eu eram şeful guver- 
nului când s'a făcut legea împotriva cametei. 0 fi 
satisfăcătoare sau nu, dar în sfârşit s'a făcut ; 

până atunci nu se făcuse. 

Deci am căutat să împiedecăm camăta şi ni- 

meni nu are să susțină camăta vreodată. 
Nu este însă vorba acum de aceasia; aici este 

cu totul altceva, anume: este de văzut dacă prin- 
cipial te opreşti la 1929 sau nu. Din moment ce 
zici: stabilizarea s'a făcut rău, pentrucă leul sa 
urcat, atunci trebuesc convertite împrumuturile 

făcute înainte de 1929; dar acestea noui peutru 
ce ? 

lată că însăşi bazele acestei discuţiuni sunt 
foarte şubrede, foarte greu de susţinut. De aceea 
zadarnic am căuta un sprijin în frumoasele teorii 
care s'au expus de aici. 

Dar, din punct de vedere financiar, problema 
sa lărgit şi, vorbindu-se de situaţia Băncii Na- 
ţionale şi de situaţia tezaurului, s'a ajuns drept 
concluzie, la un fel de sistem, care să vindece to- 
tul. 
„Niciodată nu am crezut că există în lume. în 

nici o materie, un talisman care să vindece totul. 
Este o credinţă care mi se pare aşa de curioasă, 
că niciodată n'am adoptat-o. Pentru fiecare pro- 
blemă poate să fie un mijloc de îndreptare, dar



— 913 — 

să găsesc o cheie cu care să deschid toate văzdu- 

hurile, aceasta n'am crezut-o. 
Să examinăm sistemul propus. 
S'a zis că situaţia financiară este foarte rea. 
Mi s'a cerut de multe ori să fac la tribună o ex- 

punere a situaţiunii financiare. Nu am făcut-o. Am 
făcut expuneri parţiale, dar n'am făcut o expu- 

nere generală. 
N'am făcut-o şi nici nu o voiu face până când 

odată cu expunerea aceea, nu voiu putea prezenta 

şi părţi luminoase, care să evidenţieze că se poate 
îndrepta situaţiunea. Voiesc să nu aduc în fata 
cetăţenilor numai partea sumbră şi dureroasă a 

împrejurărilor, fără a le pune înainte şi bune nă- 

dejdi pentru viitor. (Aplauze prelungite pe bin- 

cile majorității). 
Eu vreau să prezint ţării tabloul situaţiei finan- 

ciare, dar să fie un tablou cu umbre şi lumini, nu 

un tablou întunecat. Poporul acesta are nevoie să 

fie încurajat, îndemnat să muncească. Numai aşa 

va învinge. Dacă îl vom descuraja prin tânguiri 

care să-l lipsească de nădejdea zilei de mâine, nu 

vom folosi nimănui. Niciodată defetismul n'a dus 

la victorie. (Aplauze prelungite pe băncile majo- 

rității), 
Totuşi, unele lucruri le-am spus şi le voiu mai 

spune. 
D-L dr. N. Lupu: Va să zică tabloul este sumbru. 

D-l G. G. Mironescu, ministrul finanţelor: D- 

voastră vă place întunericul, păstraţi-l. 

Care este situaţiunea ? 
So cercetăm mai întâi din punctul de vedere 

al Băncii Naţionale.
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Au vorbit foarte mulți de Banca Naţională, 

chiar prea mulţi. Banca Naţională nu este un or- 

ganism care să reprezinte, fie un partid, îie o co- 

terie, fie oarecari interese. Este un organism care 

ne garantează moneta naţională şi care, prin ur- 

mare, merită tot sprijinul şi toată bunăvoința 

noastră. Atâta vreme cât interesele ţării sunt în 

mâini prevăzătoare, nu trebue să se aducă NICIO 

atingere prestigiului şi încrederii pe care trebue 

să o avem în Banca Naţională. 

Situaţia Băncii Naţionale, ca a tuturor institu- 

țiilor din ţara aceasta, nu este aşa de bună cum 

ar îi putut să fie, dar nu este mai puţin adevărat 

că suniem departe, foarte departe de expunerile 
pesimiste care s'au făcut aici. Acoperirea ei de 
aur este suficientă pentru timpurile acestea, este 
mai mare decât cea cerută de lege. Portofoliul ei 
poate să fie în parte greu de încasat astăzi, cum 
a fost şi în alte epoci; dar este o tristă inexactitate 

a pretinde că portofoliul Băncii Naţionale este un 
simplu cont de ordine, 

S'au făcut unele greşeli şi la Banca Naţională: 
în cursul anului trecut, greşeli pe care noi suntem 

datori să le îndreptăm, dar nu să le comentăm în 
faţa lumii, ca să se poată crede că e mai rău lu- 

crul decât este. 
Voiu afirma un lucru: că, aşa cuni e, Banca Na- 

țională a noastră, este în situaţiune mai bună de- 
cât toate Băncile Naţionale ale ţărilor care ne 
înconjoară, afară de Cehoslovacia. (Aplauze pre- 

lungite pe băncile majorității). Are o acoperire 
mai puternică de aur şi operațiunile ei sunt sufi- 
cient garantate.
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In privinţa finanţelor Statului, am avut prilejul 

să spun de vreo câteva ori care este modul d: a 

vedea general, voiu să zic: programul guvernului. 

S'a imputat guvernului că nu are program. Dar 

el a fost expus cu mai multe ocazii. Cei cari nu 

vor să audă, evident nu aud. 

Programul nostru financiar se rezumă în câte- 

va puncte : 

1. Economii serioase în toate domeniile. 

2. Reducerea impozitelor. | 

3. Mărirea resurselor naţionale, cu alte cuvinte 

activarea punerei în valoare a bogățiilor naţiona- 

le, aşa încât să producă mai mari resurse. (A- 

plauze pe băncile majorității). 

4. Uşurarea sarcinelor Statului pentru datoriile 

lui interne şi externe. (Aplauze pe băncile maiori- 

fății). 

5. Ordine în administraţia finanţelor publice. 

Cam acestea sunt, în câteva cuvinte, directivele 

politicii financiare a guvernului. 

Trebue să constat că, în ce privește economiile, 

nu am putut face până acum mare lucru. Am fă- 

cut o reducere de un miliard şi ceva din bugetul 

actual. Nu este suficient, am declarat-o singur. 

Am luptat mult pentru reduceri mai mari. Nu 

Sau putut încă realiza. Totdeauna este dificil de 

a face tăeturi şi scăderi. Prin urmare, nu este ceva 

tocmai excepţional dacă aceste scăderi nu s'au 

putut face până acum. Sper că se vor realiza în 

curând, E nevoie să fie făcute înainte de finele e- 

xerciţiului, aşa încât să avem posibilitatea de a 

echilibra cheltuelile şi veniturile pe lunile ce mal



— 216 — 

sunt până la finele anului şi a îripiedeca niărirea 

deficitului existent. 
In ce priveşte impozitele, am venit cu un proect 

de lege pentru reduceri de impozite. EI a fost vo- 
tat şi de d-voastră şi de Senat. Nu am făcut o re- 
ducere generală a impozitelor, ci am făcut numai 
reducerea impozitului agricol, a impozitului pe 
clădiri, apoi ceva la impozitul profesional şi la ci- 
fra de afaceri. 

In expunerea de motive, am explicat că nu este 
posibil să se facă o reducere generală imediată. 
Lucrul trebue făcut treptat. O reformă generală 
a impozitelor se va face, trebue să se facă pro- 
babil cu ocazia bugetului viitor, pentru ca să ştim 
atunci pe ce bază putem echilibra bugetul. 

Dar s'a căutat a se găsi o contradicţie între a- 
ceastă ideie, care este şi în programul nostru şi e 
în curs de executre, ideia de reducere a impozi- 
telor şi între propunerea mea de mărire a unor 

impozite. Cum se poate concilia mărirea de impo- 
zite cu scăderea de impozite ? 

Este quadratura cercului? Nu este tocmai aşa. 
Lucrurile stau astfel: am spus că scăderea im- 

pozitelor se face şi am început-o imediat. Fa se 
va face în întregime, probabil cu ocazia bugetului 
viitor. In orice caz, după ce vom face un alt lucru 
care este esenţial: ordine în administraţia finanţe- 
lor (aplauze pe băncile majorității), căci numai 
după ce vom face ordine în administraţia finan- 
țelor, vom şti cât putem reduce din impozite şi 
cum putem asigura echilibrarea bugetului. 

Dar până a ajunge acolo, avem acest interval 
de trei luni, care e foarte greu şi nu putem merge
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în străinătate să cerşim plata îuncţionarilor. Ni- 

meni nu are să o îacă şi eu nu pot s'o fac. Tre- 

bue să găsim noi aci resursele necesare pentru a 

asigura, nu echilibrul bugetului actual, ceea ce nu 

sperăm, dar echilibrarea veniturilor şi cheltuelilor 

pe lunile ce mai rămân. 

V'am explicat cu alt prilej că avem aproxima- 

tiv o lipsă lunară de 550 de milioane. Această lipsă 

lunară trebue să căutăm să o acoperim prin mij- 

loace normale. Nu pot îi alte mijloace normale de- 

cât scăderi de cheltueli şi apel la contribuabili. 

Dar acest apel la contribuabili este excepţio- 

nal, el este o jertfă pe care o cerem ca să putem 

face faţă cheltuelilor până la sfârşitul anului, pen- 

tru ca, apoi, să putem face degrevarea totală şi 

uniformă, pe care am făgăduit-o. 

Este vorba de concilierea a două idei: una o 

măsură definitivă de reformare şi scădere a impo- 

zitelor şi alta, o măsură provizorie, necesitată de 

situaţia excepţională în care ne găsim. 

Trebue ca acei, cari au mijloace — fiindcă nu 

avem să cerem sacrificii dela aceia cari nu au — 

să facă jertfele necsare, pentru ca Statul să fie în 

măsură să-şi îndeplinească menirea. 

După aceea vom face o reformă generală, care 

să permită reducerea tuturor impozitelor, aşa cum 

am anunţat. 
Dacă am propus câteva impozite noui, nu le-am 

propus pentru aceia cari nu au, pentru cei săraci. 

Aş fi fost şi ridicol să cer dela cei cari nu au. Eu 

am propus impozite pentru cei cari au venituri 

mari, dar s'au supărat ceilalţi că voiesc să impun 

pe cei bogaţi.
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In orice caz, era un sacrificiu excepţional, cerut 

celor cari au mijloace, ca să echilibrăm până la 

sfârşitul anului cheltuelile şi veniturile Statului. 

Aceasta se conciliază cu ideia generală expri- 

mată adineauri, de a reduce impozitele după o 

normă generală. 

Acum venim la raţiunea care ne împiedecă pe 

noi să facem imediat reducerile generale de impo- 

zite, motiv pe care l-am mai spus şi cu o altă o- 

caziune. 

Este trist de constatat, dar adevărul este că e- 

xistă o dezordine de neînchipuit în administraţia 

finanţelor publice, dezordine care se manifestă 

sub cele două aspecte cunoscute; dezordine la 

strângerea veniturilor, adică la impuneri şi înca- 

sări, dezordine la cheltuieli. 

Am căutat şi am făcut toate sforţările cari se 

pot face pentru a cunoaşte exact situaţia. 
Am şi eu, ca oricine, o anume cantitate de pu- 

tere de muncă, dar nu se poate tăgădui — cred —- 
de nimeni că am pus în serviciul ţării, pentru a- 
cest scop toată puterea de muncă de care sunt 

capabil. (Aplauze prelungite). 

Sunt patru luni de zile de când, cu toată vârsta 

mea, cu toată sănătatea mea cam precară şi cu 
toate oboselele pe cari le ştiţi, de când sunt în 

fruntea acestui minister, eu nu am lipsit decât două 
zile din Bucureşti şi tot timpul zilei de lucru ori 
zilei de sărbători, am muncit în biroul meu, ca să 
găsesc mijloacele de a remedia situaţia. 

De ce vă spun acestea? Fiindcă este foarte greu 
de realizat scopul arătat al bunei rândueli în ad-
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ministraţie. FI nu poate fi realizat decât încetul 

cu încetul. - 

Nu este chip să se îndrepte administraţia într'o 

jună, sau două, sau trei: este chestiune de durată. 

Trebuesc schimbaţi oameni, trebuesc schimbate 

metodele şi aceasta nu e chiar aşa de uşor de îă- 

cut. 

Este deci evident că noi nu vom putea avea re- 

zultate decât după un timp de... Numai după ce 

vom avea aceste rezultate, numai atunci vom pu- 

tea discuta aci reducerea de impozite. 

Ce am constatat eu ? 

Cercetând chestiunea dela impuneri -— fiindcă, 

intrând, cam fără voia mea în funcțiunea ce exer- 

cit, a trebuit să studiez totul dela capăt, — luând 

dar întâi în cercetare impunerile, examinând nu- 

meroase, foarte numeroase impuneri, am consta- 

tat că, din nenorocire — aş putea să spun o ciiră 

aproximativă, 70 la sută din aceste impuneri — 

sunt inexacte, părtinitoare, adică mult inferioare 

realităților. 

Am făcut tot ce mi-a fost posibil în acest inter- 

val pentru ca să aduc îndreptare. Am dat ordin 

să se facă o cercetare generală şi zi cu zi caut să 

îndrept aceste impuneri, cari nu sunt conforme 

realităţii. 

În chestiunea încasărilor, am găsit acelaş lu- 

cru: am găsit că nu se încasează impunerile -— 

aşa mici, defavorabile fiscului, cum sunt făcute — 

nu se încasează. De altminteri, este despre acea- 

sta o dovadă palpabilă faptul că avem aproape 

şase miliarde rămăşiţe de anul trecut. 

Veţi zice d-voastră că aceste rămăşiţe arată
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lipsa de bani şi suferinţa contribuabililor, cari nu 
pot plăti. Este desigur şi suferinţă, dar este şi re- 
fuz de plată. Am constatat aceasta în nenumărate 

ocaziuni. 

Am constatat, pe de altă parte, că înregistrarea 
operaţiunilor în chestiunile fiscale, este într'o stare 
imposibil de descris. 

D-l dr. N. Lupu: Apoi mau fost Madgearu şi 
Popovici miniştrii de finanţe, cari au lăsat acea- 
sta? Fiţi mai prudenţi în chestiunea aceasta, fiind- 
că vă scoate din partid. (Ilaritate pe băncile opo- 
ziției). 

D-l G. G. Mironescu, ministrul finanţelor: Nu- 
mai cine nu vrea nu face înregistrări în condicile 
percepţiilor. 

Am găsit la Bucureşti, la o percepţie din centrul 
oraşului, indicaţii ca acestea: „,D. cutare dispă- 

rut““, „d. cutare plecat...“, „d. cutare mutat” şi 
prin urmare de un an, doi, sau trei, nu se mai în- 
casa nimic dela aceştia. 

D-l Octavian Goga: Morţii votează, dar nu plă- 
tesc. | 

D-l G. Ştefănescu-Goiceanu: D-lor, eu am gă- 
sit altceva în dosarul pe care îl are d-l ministru 
Mironescu. Am găsit o îrustare de câteva sute de 
milioane şi inspectori generali şi funcţionari su- 
periori, cu palate şi cu case. 

D-l G. G. Mironescu, ministrul finanţelor: Dom- 
nilor deputaţi, vă rog să aveţi răbdare să spun ce 
am constatat, veţi spune şi d-voastră, pe urmă, 
-constatările d-voastră. Am trimes să. cerceteze. 

D-l dr. N. Lupu: D-ta ar trebui să cercetezi a- 
verea tuturor membrilor din comisiunile acelea de
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impunere, averea tuturor perceptorilor dela 1919, 

până acum, averea administratorilor financiari de 

la 1919, până acum, să facem o lege şi să le con- 

fiscăm pe toate. Iată, numai de acolo o să ai zece 

miliarde. Nu vă convine? (Aplauze pe băncile o- 

poziției). 
Voci de pe băncile majorității: Ne convine. 

D-l G. G. Mironescu, ministrul finanţelor: Am 

cercetat şi am găsit pe cel dispărut, exercitând 

profesiunea de advocat, în aceeaş casă în care 

sta şi acum doi ani; pe cel plecat, exercitând pro- 

fesiunea de medic, în aceeaş casă şi aşa mai de- 

parte. Aceasta în Capitală, fiindcă mam putut să. 

cercetez în toate centrele. 

In al doilea rând s'au făcut cercetări pe car- 

tiere, în anume părţi de oraş, ca să ne dăm soco- 

teala dacă toată lumea este impusă. Pe o porţiune 

de vreo 700 m. din calea Griviței, care nu este 

strada cea mai puţin importantă din oraş, am gă- 

sit 30 de contribuabili neimpuşi şi nu oameni cari 

trăiesc în pivnițe sau ascunşi, ci comercianţi: u-- 

nul ceasornicar, altul pantofar, etc., neimpuşi. 

D-l dr. N. Lupu: Plăteau impozite, dar le plă- 

teau în altă parte. (Ilaritate). 

D-l G. G. Mironescu, ministrul finanţelor: Mai 

mult: în fiecare zi se constată nenumărate contra- 

venţii, impozite neplătite la bilanţuri şi tot felul 

de contravenţii fiscale. 

Ieri chiar, am dat un ordin de cercetare pentru 

o contravenţie care reprezenta o sumă destul de 

mare, de câteva milioane. Patru ore mai târziu 

s'au depus la fisc acele 3--4 milioane, pentrucă 

contravenţia era reală şi sau temut contravenien-
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ţii că, după cercetări, vor îi supuşi la o amendă şi 

mai mare; s'au hotărît deci a plăti ceea ce dato- 

rau. Aceasta se întâmplă des, fiind vorba de sume 

mai mari sau mai mici. 

Eu vă dau aceste indicaţiuni ca să aveţi o oglin- 

dă, e drept foarte aproximativă, de dezordinea 

ce avem de înlăturat. 

D-l dr. N. Lupu: Este foarte sumbră situaţia. 

D-l C. Argetoianu: Toţi miniştrii de finanţe au 
descoperit fapte ca acestea, dar n'a mers mai 

departe.. Au să mai rămână şi după d-ta. (Inire- 

ruperi pe băncile majorității). 

D-l G. G. Mironescu, ministrul finanţelor: V'am 
citat aceste cazuri, pentru ca să vedeţi cât este de 
mare şi de profundă boala. Nu e vorba că trei- 
patru persoane nu sunt impuse la adevăratul im- 

pozit, dar e vorba de mii de contribuabili cari ru 
plătesc nimic, se sustrag cu desăvârşire dela obli- 
gaţiile lor. 

D-l dr. N. Lupu: Dar sunt o mulțime cari sunt 
impuşi prea mult. Chiar aici în Bucureşti este un 
medic care câştigă 1.000 lei pe lună şi este impus 
la 20.000! 

D-l G. G. Mironescu, ministrul înanţe!or: In 
ceeace priveşte situaţiunea propriu zisă a Tezau- 
rului, nam să intru în multe detalii; d-voastră le ' 
cam cunoaşteţi. 

Am găsit şi Tezaurul într'o stare îoarte gravă 
— ca să nu zic un alt cuvânt: railiarde datorite la 
funcționari şi pensionari; miliarde datorite pentru 
furnizori; miliarde datorite pentru diverse angaja-
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menite şi netrecute deloc în buget! In sfârşit, ceva 

cum nu se poate închipui, într'o ţară civilizată. 

D-u Aurel Vlad: Ritmul nou ! 

D-l G. G. Mironescu, ministrul finanţelor: Anul 

trecut s'a mai făcut o invenţie, aşa zisele depozite 

provizorii; Statul n'a putut să plătească ordonan- 

ţele la furnizori, iar aceştia au depus ordonanţele 

la Stat, dându-li-se recipise de depozit de bani. A- 

vem în acest fel 4 miliarde depozite. (Exclamații, 

întreruperi pe băncile opoziţiei). 

D-l 1. M. Leon: Este defectul contabilităţii pu- 

Blice. Ministerul de Finanţe trebue să pună ordine. 

D-l G. G. Mironescu, ministrul finanţelor: Este 

o aşa de mare dezordine, încât trebue întradevăr 

un calm de neînchipuit spre a nu pierde cumpă- 

tul, întrun asemenea haos. 

Şi atunci, d-lor, dacă aceasta este situaţiunea, 

d-voastră puteţi înţelege că nu se pot îndrepta lu- 

crurile într'o zi sau două. Trebuesc studiate cen- 

ştiincios toate aceste ramuri ale administraţiei îi- 

nanţelor, una câte una şi puse în regulă, trebuesc 

creiate alte metode. 

O menţiune specială merită fraudele extraordi- 

nare care se fac la încasări. 

La taxele asupra benzinei, fraudele sunt enor- 

me. Am trimes o anchetă într'o regiune din Pra- 

hova şi numai pentru un interval de două-trei săp- 

tămâni, la o fabrică foarte mică, s'au găsit 100 şi 

ceva de mii de kg. ieşite netaxate! M'am şi gândit 

la o altă metodă de taxare a benzinei şi uleiurilor, 

ca să putem înfrâna aceste fraude, fiind o ches- 

tiune de sute de milioane. 

Vedeţi prin urmare d-lor, că toate aceste pro-
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bleme trebuesc cercetate cu multă scrupulozitaie 

şi numai după aceea vom putea constata situaţia 
reală, adică ce putem realmente încasa şi ce pu- 
tem plăti. 

lată de ce, până când vom ajunge să punem re- 
gulă în administraţia finanţelor publice, trebue să 
facem, acei cari avem ceva, sacrificii pentru ca să 
asigurăm bunul mers al ţării. 

Suntem datori a face oricât de mari jertfe, îi- 
indcă este o ţară bună, cu un popor blând şi cu a- 

iâtea bogății; dar, din nenorocire, este zauduită. 
de prea multe îndepărtări dela regulile morale. 

O voce de pe băncile majorității : Prea mulţi 

chiulangii. (Ilaritate). 
D-l G. G. Mironescu, ministrul finanţelor: Acea- 

sta fiind situaţiunea, nu este tocmai exact a pre- 
tinde că resursele ţărei nu pot îi sniiciente şi că 
trebuie să găsim ceva extraordinar, excepţional, 
un talisman oarecare, ca să îndreptăm lucrurile. 

Cine nu cunoaşte situaţiunea de aproape, poate 
să creadă aceasta. Eu nu pot să o cred. 

Mie nu-mi trebuie nici un talisman, îmi trebuie: 
să am puterea de muncă şi sănătatea necesară ca 
să mă pot consacra cu totul îndreptării situaţiei 
şi îndreptarea se va realiza. 

Se înţelege că-mi mai trebuie ceva, îm: trebue 
să fiu lăsat să n:â consacru acestei munci. Aszeasta. 
mi-a lipsit deja, căci în intervalul de patru luni 
de zile de când sunt la Finanţe, am fost atâtț de: 
hârţuit, încât mi-a îost imposibil să mă ocup, aşa 
de aproape, cum € nevoie, de ioate neregulile e- 
Xxistente.
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O voce de pe băncile opozitiei : Cine v'a hâr- 

țuit ? 
D-l G. G. Mironescu, ministrul finanţelor: A- 

ceste discuţiuni îndelungate, foarte frumoase de 

altiel — nu protestez împotriva lor, ci numai con- 

stat — ne-au împiedicat şi ele dela îndeplinirea 

sarcinilor administrative. 

Nimeni nu poate fi împiedecat să vorbească. 

Orice membru al Parlamentului are dreptul la cu- 

vânt şi este şi o satisfacţie poate, să apari la Hri- 

bună în faţa reprezentanţilor judeţului tău, sau 

chiar în faţa alegătorilor tăi veniţi să te audă 

rilaritate, aplauze pe băncile majorității); dar a- 

ceste discuţiuni ne rețin aci zile întregi, uneori şi 

nopţi, împiedecându-ne să aţintim toată atenţia 

noastră spre îndreptarea administraţiei. 

Vin îndată la problema principală. 

S'a zis: d-voastră nu puteţi ieşi din greutatea 

de astăzi, decât printr'un mijloc eroic. Acel rtij- 

loc eroic este ori inflaţia, ori restabilizarea. 

D-lor deputaţi, eu sunt foarte nemulţumit că 

sunt silit a examina dela tribună această proble- 

mă, pentrucă obiceiul meu este să fiu cât se poate 

de curtenitor şi să admit că din moment ce un co- 

leg expune o teorie, ea este întemeiată pe date 

serioase. 

Respect părerea tuturor. Sunt însă nevoit, în 

cazul de faţă, — şi rog să nu se supere nimeni, — 

să spun dela început că aceste teorii sunt aşa de 

falşe, aşa de profund neîntemeiate pe nimic serios, 

încât mar îi îost bine să fie desvoltate dela tribuna 

publică. 

Repet: rog să nu se supere nimeni, O spun Cu 

G. G. Mironescu. — Cuvântări. 15
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durere în suflet, cred că nu era nevoie să mai a- 

runcăm ţării şi această neîncredere în moneta na- 

ţională. (Aplauze, strigăte de bravo pe băncile mnâ- 

jorității). 
la să vedem acum soluțiunile propuse : 

Intâi, inflaţia. Inflaţia propriu zisă, are mai pu- 

ţini susţinători. Ce înseamnă în definitiv inflaţia ? 

Înseamnă emiterea de bilete fără acoperire aur, 
sau poate înseamnă şi emitere de bilete îără o 
operaţiune comercială reală. 

D-1 1. M. Leon: Dar nu cere nimeni inflaţia. (In- 
treruperi pe băncile majorității). 

D-l G. G. Mironescu, ministrul finanţelor : Ei 

bine nu este nenorocire mai mare care ar putea 

să se abată asupra acestei ţări, decât inflaţia. (A- 

plauze pe băncile majorității). 
Am avut-o şi noi, în limite strânse, am avut-o 

de nevoie, impusă de nişte împrejurări, în contra 
cărora nu puteam lupta şi ne-am căznit ani de zile 
să o înlăturăm, ca să facem stabilizarea. 

Dar să o creiem noi acum, să ne punem noi în- 
şine laţul de gât spre a îi târâţi în prăpastie, să 
intrăm de bună voie într'o vâltoare din care să nu 
mai putem ieşi, ar fi o crimă naţională. (Aplauze 
pe băncile majorității). | 

Nici o ţară din lume m'a făcut inflaţia de bună 
voie. În două-trei ţări, una mai importantă, a a- 
juns să aibă proporţii îngrijitoare: în Germania. 

Ei bine, afirm aici: dacă Germania a avut pier- 
deri mari şi suferinţe grele din război, acele pier- 
deri din război sunt nimic faţă de pierderile imense 

pe cari le-a avut de pe urma inflaţiei. Inflaţia oste 
adevăratul motiv pentru care Germania are Şi as-
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tăzi atâtea frământări politice şi economice, din 

care nu ştiu cum va scăpa. De aceea în Germania 

luptă astăzi toţi oamenii din toate clasele şi din 

toate partidele, ca să împiedece revenirea la in- 

flaţie. 
Imi spunea cineva de acolo că şi comuniştii din 

Parlamentul german, cât sunt ei de doritori de a 

răsturna situaţia actuală, nu cer inilaţia. 

Cine a trăit acele vremuri de îriguri spasmo- 

dice, când valoarea banului scădea vertiginos din 

oră în oră şi nu ştiai dimineaţa, dacă până scara 

va mai avea vreo valoare tot avutul ce posedai 

dimineaţa, sau dacă poţi să-ţi mai acoperi nevoile 

zilei următoare, când în fiecare moment erau fali- 

mente şi sinucideri, din cauza acestei imense ne- 

norociri, ştie ce înseamnă inflaţie şi astăzi nu vrea 

să mai treacă prin asemenea momente de groază. 

D-l C. Argetoianu: Cine vorheşte de inflaţie ? 

D-l G. G. Mironescu, ministrul finanţelor : Nu 

vorbesc pentru aceia cari ştiu, nici pentru cei ce 

nu vor să audă. 
D-i C. Argetoianu: D-voastră vorbiţi de ințla- 

ţie; d-voastră aţi început a o face. 

D-l G. G. Mironescu, ministrul finanţelor : imi 

pare foarte rău că tocmai d-voastră vorbiţi de ea. 

D-l C. Argetoianu: Eu nu am făcut inflaţie. (In- 

treruperi pe băncile majorității). 

D-l G. G. Mironescu, ministrul finanţelor : Imi 

pare rău că mă provoci. Eu sunt foarte obiectiv, 

dar, în definitiv... 

D-l 1. M. Leon: Până când? (Mare ilaritate). 

D-l G. G. Mironescu, ministrul finanţelor: De- 

sigur, până când? (Ilaritate).
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Prin urmare, inflaţia este aşa de dăunătoare, 

încât poate să pună în pericol chiar existența na- 

țională a ţării respective. Aceasta a şi fost teme- 

rea în Germania. Dela o bucată de vreme se cre- 

iase în fiecare provincie moneda ei specială, fiind- 

că nu mai era chip să scape din haos şi începuse 

temerea de dislocare a ţării. 

S'a zis că inflaţia se poate limita, că poţi să iaci 

o inflaţie limitată. Până acum nimeni n'a desco- 

perit sistemul de a pune zăgaz inflaţiei. 

Am auzit că într'o ţară vecină s'au făcut nişte 

diguri enorme, de o colosală rezistenţă. O fi! Dar 

dig care să oprească prăvălirea continuă a infla- 

ţiei, când valul ei se porneşte, nu se găseşte şi nu 

cred să se găsească de nimeni niciodată (aplauze 

prelungite pe băncile majorității), pentrucă cu ea 

se întâmplă cum spune proverbul latinesc: abizul 

cere abiz. 
Ea duce forţamente la prăbuşire, prin însăş e-- 

senţa ei: neîncrederea în monedă sporeşte în fie- 
care minut şi trebue să înmulţeşti continuu moneda 
pentru acoperirea. trebuinţelor. Aşa au fost îorţaţi 

Germanii, să ajungă, pentru un timbru poştal, dela 
25 pienigi la 14 miliarde mărci. Fiecare minută 

adaogă o nouă temere şi aruncarea monedei pe 
toate căile face ca această monedă să scadă verti- 
ginos, dintr'un moment în altul. 

D-l dr. N. Lupu: Dar până la 1929 mam trăit 
în inflaţie? (Intreruperi pe băncile majorității). De 
ce faceţi O comparaţie cu Germania? (Initreruperi 

pe băncile majorității)). Este regulă stabilită, că 
țărilor agricole le convine inflaţia, întrucât ţăranul 
vinde mult şi cumpără puţin. Aceasta este. (/ntre-
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ruperi pe băncile majorității). In Ţara Rkomânseas- 

că sub inflaţie lucrurile m'au mers rău. (Intreruperi 

pe băncile majorității). 

D-l Aurel Vlad: D-tale îţi merge bine şi acum, 

pentrucă m'ai să plăteşti. (Intreruperi pe băncile 

Partidului Țărănesc). 

D-l dr. N. Lupu: Ce amestecați d-voastră revo- 

luţia franceză şi Germania în această chestiune ? 

(Intreruperi pe băncile majorității). Noi cerem să 

fie în ţară capital suficient, pentru ca oamenii să 

nu moară, pentrucă aşa cum este situaţia astăzi, 

este foarte greu. 
D-l G. G. Mironescu, ministrul finanţelor: Toate 

ţările au avut după război o inflaţie, unele o inila- 

ție mai uşoară, altele mai puţin uşoară; dar acea- 

sta era o situaţie impusă de împrejurări, o situaţie 

ca să zic aşa venită în mod natural. 

D-l dr. N. Lupu: Natural vine şi aceasta; o să 

vedeţi. 
D-l G. G. Mironescu, ministrul finanţelor: Dar 

nu aşa cum se propune ca în mod artificial să îa- 

cem să cadă moneda ţării. 

Temându-se tocmai de aceste rezultate fatale, 

temându-se de catastrofa inflaţiei, s'a emis atunci 

o teorie care, de fapt, duce la acelaş rezultat, dar 

care în aparenţă este mai blândă, şi anume: res- 

tabilizarea. 

S'a zis: leul a crescut prea mult, trebue să-l re- 

ducem, pentrucă prin aceasta se va înviora piaţa 

şi vom avea o situaţie economică şi financiară mai 

bună. 

Mai întâi de toate repet că acest sistem ne duce 

la inflaţie, pentrucă nu este posibil a limita scă-
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derea unei monete, atunci când această scădere o 

faci în mod artificial; căci imediat neîncrederea 

sporeşte, moneta se aruncă pe piaţă şi ajungem. 

fără să vrem, cu cele mai bune intenţii, tot la in- 

flaţie, fără nici o margine. 

D-l dr. N. Lupu: Este bună şi aceasta. Orice 

altă situaţie este mai bună decât situaţia de astăzi. 

(Intreruperi pe băncile majorităţii). 

leşiţi afară din Bucureşti, să vedeţi ce este ! 

D-l Pompiliu Ionifescu, raportor: Stim noi ce 

este afară ! 
D-l G. G. Mironescu, ministrul finanţelor : Sa 

pretins că în definitiv lucrul acesta nu este aşa de 

nou, căci s'a făcut în alte ţări. S'au citat exemple: 

Beigia şi Polonia, spunându-se că aceste ţări, după 

_ce au stabilizat moneta lor la o anumită cotă, au 

revenit şi au făcut o nouă stabilizare. 

Sub forma aceasta, afirmarea făcută nu este 

exactă, nu e în concordanţă cu faptele şi voiu a- 

răta de ce. 
Cum s'au petrecut lucrurile în Belgia ? 
In Februarie 1926 s'a încercat 9 stabilizare a 

francului belgian şi s'au luat unele măsuri în a- 
ceastă direcţie. Din nenorocire, nu s'a băgat de 
seamă că stabilizarea nu poate să se realizeze, a- 
tunci când ai datorii flotante, pe care nu poţi să 
le acoperi. Belgienii aveau atunci o datorie îlo- 
tantă de vreo cinci miliarde şi jumătate la Banca 

Naţională şi sperau că aceste bonuri de tezaur au 
să fie încet achitate, într'un termen de trei, patru 
ani, după stabilizarea monetei. 

Ce s'a întâmplat ? De abia se făcuse decretul 
pentru această stabilizare şi imediat îrancul a în-
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ceput să scadă vertiginos şi toată lumea s'a pre- 

zentat să reclame plata bonurilor de tezaur. Sta- 

tul a fost în neputinţă de a face faţă plăţilor. Ope- 

raţiunea a fost oprită, guvernui respectiv a căzut 

şi după un interval de trei luni s'a făcut stabiliza- 

rea pe alte baze. 
Prin urmare era o situaţie cu totul alta decât 

aceea dela noi. 
D-l H. V. Serdici: Şi la noi sunt datorii îlotante 

în sumă de patru miliarde şi jumătate. 

D-l G. G. Mironescu, ministrul finanţelor: Sura 

este mai mare. 

Prin urmare situaţia era alta. Nu era o stabili- 

zare făcută, care să fi fost păstrată 1, 2, 3 ani şi 

apoi în mod artificial, să vii să o schimbi, ci era 

o imposibilitate materială de a face stabilizarea. 

Dacă nu au izbutit să stabilizeze îrancul belgian 

la cota dată, au trebuit să caute a-l stabiliza la o 

cotă mai jos. Este normal, dar aceasta ni înseam- 

nă că s'a făcut o restabilizare. S'a încercat ope- 

raţia de stabilizare, nu a reuşit şi s'a făcut apoi 

pe altă bază. Este cu totul altceva, decât să vii 

după doi-trei ani dela o stabilizare reuşită, să o 

răstorni. 

In Polonia s'a petrecut cani acelaş lucru, însă 

intervalul între cele două operaţiuni a fosi trai 

mare. Polonia a încercat stabilizarea; dar fără să 

aibă resursele necesare pentru a asigura stabilita- 

tea zlotului. S'a decretat stabilizarea şi după cât- 

va timp zlotul a început să cadă şi a căzut con- 

tinuu, până a ajuns la mai puţin de jumătate din 

valoare. Polonia a fost nevoită să oprească ope- 

rațiunea stabilizării şi a făcut un împrumut în A-
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merica, ca să asigure noua operaţie de stabilizare. 
Fste deci şi aici cu totul altă situaţiune: o încer- 

care nereuşită, care mai pe urmă a fost corectată. 

Noi, dacă am fi fost în aceeaș situaţiune, trebuia 
să facem acelaş lucru. Din moment ce nu reuşeam, 

trebuia să încercăm pe altă bază. 
La noi, problema se pune altfel: am reuşit acum 

doi, trei ani să facem stabilizarea, leul se menţine 
şi acum ni se spune că am greşit atunci şi să fa- 

cem o nouă stabilizare. Să răsturnăm totul şi să 

schimbăm stabilizarea. 
D-i dr. N. Lupu: Ea ne costă până acum opt 

miliarde. 

D-l G. G. Mironescu, minstrul finanţelor: Cine 
ţi-a spus ? 

D-l dr. Lupu: Un om care cunoaşte chestiunea. 

D-l G. G. Mironescu, ministrul finanţelor: Să-l 
văd şi eu. (Ilaritate). 

Prin urmare, soluţiunea care ni sc recomandă 

nouă este următoarea: avem o moneță stabilă, dar 

noi socotim că această monetă stabilă răpeşte ceva 
din averea unor oameni, în speţă a debitorilor. Ca 
să avantajăm pe aceştia, ca să facem să bensefi- 
cieze aceste persoane, să venim acum să schini- 
băm moneta. 

Deşi aceasta este realitatea, susţinăiorii resta- 
bilizării o prezintă ca o măsură impusă de siiuaţia 
economică generală. Fi afirmă că icul s'a urcat 
artificial prea sus şi zdruncină situaţia ECONOMICĂ, 
ne mai fiind o măsură dreaptă. 
„Am spus cu alte ocaziuni, esic ca şi curu fiind 

îrig sau cald şi găsind că temperatura nu ue con- 
vine, hotărîm să schimbăm ter;nometrul, crezând
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că aşa are să fie poate mai frig sau Ina: caid. Este 

lucru ştiut de toată lumea, că nu se poate, cu 

schimbarea termometrului, schimba şi timpul. Tre- 

bue văzută cauza care este, cauza nu poate îi în 

nici un caz termoimetrui. Cauza este alta: turbu- 

rarea generală derivând din războiu şi din alte 

împrejurări pe cari nu e locul a le enuimera aci. 

Deocamdată ţin să vă arăt că, dacă noi am pro- 

ceda aşa cum ni se propune, într'un mod arbitrar, 

am schimba un rău, care în definitiv este tolerabil 

şi se poate curma, într'un rău aşa de mare, incât 

să nu-l mai poată curma nimeni. (Aplauze pe bân- 

cile majorității). 

Se poate vorbi de schimbarea monetei în două 

chipuri, adică se poate înţelege această schimbare 

în două chipuri: fac moneta mai mică, jumătate, 

trei sferturi, unii ar voi să ajungă aproape de zero; 

în fine, o monetă cât de mică. Dar atunci, o în- 

trebuinţez pentru toate nevoile cu această cotă. 

Cu alte cuvinte, d-ta ai în buzunar o sută de lei 

actualmente, eu scad valoarea unui leu dela trei 

centime, cât este, la o centimă. Atunci se poate 

spune : am schimbat numai valoarea leului dela 

trei cențime la o centimă, fiindcă am găsit că 

moneta nu mai corespunde ca valoare sau ca 

măsură monetară nevoilor economice ori. realită- 

ţii. Atunci, d-tale care ai acum o sută de lei în tu- 

zunar, în loc de o sută, urmează să ţi se dea 300 

lei; iar cel care datorează 100 lei, ar plăti 300 lei. 

Ce s'a schimbat? Valoarea monetei în mod egal, 

pentrucă socotim că moneta s'a urcat prea sus şi 

îngreunează situaţia economică. 

Dar nu ni se propune aşa, ci se propune altiel:
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se propune scăderea monetei numai în îolosul ace- 

lor cari datoresc. 

Aci se vede şi motivul determinant al propune- 
rii şi se evidenţiază cât este de dezavantajoasă şi 
de contrară dreptăţii. 

Anume se zice: reduc cei 100 lei la 30 lei. D-ta 
debitor, ai să plăteşti în loc de 100 lei, 30 de lei, 
iar d-ta creditor, care ai în buzunar 100 lei, vei 
rămâne numai cu 30 de lei. 

Se vede că în definitiv, această reducere nu fo- 

loseşte decât numai unei clase. 

D-l dr. N. Lupu: Dar cea mai numeroasă, care 
este şi producătoare. Aceia sunt câteva mii, lar a- 
ceasta milioane. 

D-l G. G. Mironescu, ministrul finanţelor: În 
toate chestiile, când vezi cum se aplică lucrul, simţi 
motivul. 

Prin urmare, în realitate, restabilizarea nu este 
decât o nouă conversiune, mai largă, îăcută în îo- 
losul debitorilor. 

" Atunci să ni se spună pe îaţă, că nu este vorba 
de altceva decât de a avantaja pe debitori în dau- 
na producţiei naţionale, fiindcă, în definitiv, orice 
aţi spune d-voastră, nu numai clasa debitorilor 
este producăioare. 

Nu am nimic contra lor, dar nu este ridicol a 
susține că numai ei sunt clasa producătoare ? 

Astfel apar şi primele inconveniente ale siste- 
mului, căci se favorizează numai o clasă de oa- 
meni, se defavorizează imensa majoritate, ţara 
întreagă. De ce ? 

Acum, din cauza datoriilor mari, suferă un nu-
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măr de indivizi: 16.000 de proprietari mari rurali; 

200.000 de proprietari urbani... 
D-l dr. N. Lupu: 50 la sută. 

D-l G. G. Mironescu, ministrul finanţelor: ...un 

număr de 200.000, un milion, două milioane de 

oameni. Dar, prin operaţiunea care vi se propune, 

nu vor suferi aceste două milioane, ci suferă toţi 

18 milioane locuitori ai ţării, pentrucă sdruncinăm 

toată producţia naţională, micşorăm orice avânt 

pentru economie şi pentru muncă şi turburăm ori- 

ce progres economic, pentru o bucată de vreme. 

Vă voiu spune îndată pentru ce. 

Este uşor de zis că ai să reduci leul, pentru ca 

să avantajezi pe cei 16.000 de oameni, ori un mi- 

lion. 

Dar, bine, eu am să fiu nevoit să încasez iMpo- 

zitele. Cum am să le încasez, pe ce valoare? Am 

să păstrez acel leu redus ca impozit, cu alte cu- 

vinte în loc să iau 300 lei impozit, să iau 100? 

D-l dr. N. Lupu: Desigur. Când ai făcut stabi- 

lizarea, cum ai făcut? M'ai impus la o mic, când 

eu câştigam 10.000. Aci este problema şi d-voas- 

iră închideţi ochii. Astăzi când câştig o sută, îot 

o sută plătesc. 

D-l G. G. Mironescu, ministrul finanţelor: Deci 

am să încasez 100 lei în loc de 300. 

D-l dr. N. Lupu: Evident. 

D-l Şt. Cicio Pop, preşedinte: Vă rog să nu rnai 

întrerupeţi. 

D-l dr. N. Lupu: Completez chestiunea capita- 

lului. In momentul când s'a făcut stabilizarea. tre- 

buiau reduse şi impozitele. 

D-l Pompiliu Ionitescu, raportor: Fraţi în gu-
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vernul Vintilă Brătianu, nu aţi fost pentru stabi- 

lizare ? | 
D-l dr. N. Lupu: Nu am fost, pentrucă nu ma 

întrebat nimeni. Acum Caut să corectez: perseve- 
rare diabolicum. Chiar dacă făceam stabilizarea 

ca ministru de finanţe şi vedeam că s'a greşit, spu- 

neam că am greşit. 
D-l Pompiliu Ionitescu, raportor: Sunteţi de pă- 

rere ca d. Gheorghe Ionescu să fie admis în asa- 

nare cu 168 milioane de lei ? 

D-l G. G. Mironescu, ministrul finanţelor: Dar 
ce facem cu salariile? Avem să dăm numai 106 de 
lei în loc de 300 lei ? 

D-l dr. N. Lupu: Da. 

D-l G. G. Mironescu, ministrul finanţelor: A- 
tunci nu au să aibă cu ce trăi oamenii. 

D-l dr. N. Lupu: Ba o să aibă, pentrucă am să 
iau măsuri să se oprească specula. (Aplauze pe 
băncile Partidului Țărănesc). 

D-l Aurel Vlad: Specula demagogiei ar trebui 
oprită. (Întreruperi). 

D-l G. G. Mironescu, ministrul finanţelor : Ce 
facem cu preţurile mărfurilor? Am să scad pretu- 
rile mărfurilor la o treime ? 

Toate aceste probleme se pun. 
D-voastră, cel puţin pentru unele preţuri, nu 

voiţi scădere, ci sporire; căci voiţi să se urce pre- 
țurile agricole. Prin urmare ? 

Prin urmare, dacă se vor urca preţurile agri- 
cole, cum va trăi omul cu salariul lui redus ia 0 
treime şi cum am să pot să plătesc salariile cu im- 
pozitele reduse la o treime ? 

Ce faceţi d-voastră ?
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D-voastră, dintr'o problemă care este, de bine 

de rău, limitată la un număr de cetăţeni, să zicem 

un milion, două milioane — statistica nu este e- 

xactă, — creaţi o problemă socială enormă, care. 

cuprinde toată ţara. 

Cum am spus şi cu altă ocaziune, d-voastră îi 

vâriţi pe toţi într'un cazan, îi frământaţi acolo şi 

Dumnezeu ştie ce vor face. 
Eu, unui, în haos nu merg. Eu merg pe drum 

drept. Dar, ca să rătăcesc pe poteci întunecoase, 

aceasta nu se poate. Nu ne putem juca cu soarta. 

acestei ţări, experimentând teorii fanteziste. (A- 

plauze prelungite pe băncile majorității). 

Pentru ca să fie ceva real în această soluţiune,. 

ar trebui să-mi dovediţi că Statul are să se poată 

mulţumi cu impozitele reduse, că funcţionarii au 

să se poată mulţumi cu lefurile reduse, că prețu- 

rile măriurilor vor rămâne reduse, că toată vieata 

are să se comprime la nivelul monetei noui. Des- 

fid pe oricine să dovedească aceasta. 

Guvernul, care are răspunderea prosperităţei 

şi liniştei ţărei, nu o poate angaja pe 0 cale, plină 

de necunoscute şi încărcată de riscuri. 

Prin urmare, nu mă împingeţi pe mine, care 

vreau să merg pe drumul cel sănătos, să merg 

alături de drum, în tenebre. 

D-l dr. N. Lupu: Vom schimba şi vom pune pe 

altul. | 

Voci de pe băncile majorității: Serdici, Bubi. 

O voce de pe băncile majorității: Să-l facem pe 

doctorul Lupu ministru. 

D-l dr. N. Lupu: Îl propunem pe d-l lunian.
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D-l Șt. Cicio Pop, preşedinte : Vă rog linişte, 

domnilor. 
D-l C. Popescu-Gruia: D-l lunian o să te tri- 

mită să faci medicină, ca să plăteşti impozit pro- 

fesional. (laritate). 
D-] dr. N. Lupu: O să mă fac veterinar, să te 

Jecuesc pe d-ta. (/larifate). 
D-] G. G. Mironescu, ministrul finanţelor: Este 

foarte frumos a formula teorii, deşi evident şi a- 
-cestea ar trebui să fie întemeiate pe baze serioase. 
Dar aci nu e vorba de teorii abstracte, ci de o 
ideie care să se aplice în vieaţa practică, cu pre- 
tenţia să ne aducă îndreptarea ţării. 

Or, eu constat — şi orice om care a studiaţ de 
aproape problema, are să fie de părerea mea, — 
că departe de a îndrepta situaţia, ideia aceasta, 

dacă s'ar aplica, ne-ar aduce într'o stare aşa de 
periculoasă, încât nu ştiu cum vom putea ieşi din- 
tr'însa. (Aplauze pe băncile majorității). 

Lucrul este mai serios decât îşi închipuie unii. 
Nu este vorba să te arunci în neant şi să zici: vom 
vedea ce va ieşi. Nu pot face acest lucru eu şi riu 
îl poate face nici un om serios, care are răspun- 

derea guvernării ţării. 

Noi trebue să ştim ce se va întâmpla în ziua de 
mâine. Ar îi din partea noastră o crimă a arurica 
(ara în haos. 

Noi am făcut o stabilizare cu mari sacrificii. Am 
făcut-o cu ajutorul şi cu asentimentul tuturor băn- 
<ilor de emisiune din lume şi pe această bază sunt 
întemeiate toate relaţiile noastre comerciale. Pe 
această bază sunt întemeiate aş zice şi speranţele 
noastre de propăşire politică şi economică. Să pă-



răsesc toate acestea, pentru a mă arunca în ne- 

cunoscut, fără ca să am cea mai mică zare de lu- 

mină ? | 

D-l dr. N. Lupu: Crezi d-ta? (Intreruperi, s%o- 

mot pe băncile majorității). 

D-l Şt. Cicio Pop, preşedinte: D-le doctor, vă 

rog să nu mai întrerupeţi. 

D-] dr. N. Lupu : D-le preşedinte, eu am pus 

câteva axiome pe cari dumnealui nu le-a discutat. 

Am spus că, după toate tratatele de economie po- 

litică, se constată că ţărilor agricole le merge bine 

cu inflaţie. D-sa mi-a respins argumentul. Am mai 

spus că ţara noastră, până la 1929, sub regimul 

inflaţiei, a mers bine. (Protestări, sgomot pe bări- 

cile majorității). Noi spunem lucrurile şi le speci- 

ficăm în faţa ţării. Ţara întreagă cere inilaţia. 

D-l V. G. Beldie: D-l Leon a spus că nu cere 

inflaţia. 

D-I dr. N. Lupu: Interesaţi-vă de conflictul din 

partidul vostru; mai aproape sunt de Leon, decât 

voi de lunian. (Protestări, sgomot pe băncile ma- 

jorității). 

D-l Şt. Cicio Pop, preşedinte: D-le doctor, mi- 

nistrul de finanţe al ţării nu poate vorbi din cauza 

d-tale; constat aceasta spre durerea mea. ( Aplauze 

pe băncile majorității). 

D-l dr. N. Lupu: D- ministru de finanţe este 

moldovean şi îmi este prieten. 

Voci de pe băncile majorităţii: Jos, Jos. (Intre- 

ruperi, sgomot). 

D-] dr. N. Lupu: lată corul barbarilor. (Protes- 

tări, mare seomot pe băncile majorității). 

D-l Şt. Cicio Pop, preşedinte: D-le doctor Lupu,
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vă previn că voiu fi silit să vă chem la ordine. (Ă- 

plauze pe băncile majorității). 

D-l dr. N. Lupu: Vă mulţumesc, dar aceasta nu 

mă împiedecă de a-mi spune cuvântul. D-le mi- 

nistru de finanţe, bagă de seamă că vrea să mă 

cheme pe mine, moldovean, pe nedrept, la ordine. 

(Ilaritate). 

D-1 G. G. Mironescu, ministrul finanţelor: D-l 

Dinu Brătianu spunea ieri că d-l Argetoianu a fă- 

cut ca doctorul, care, fiind chemat la un bolnav 

să-i dea o doctorie şi găsindu-l într'o stare foarte 

rea, a preferat să-i dea otravă ca să se termine 

cu dânsul. Ei bine, adevărul este că ar îi otravă 

această soluţie a restabilizării, o otravă care ar 

pune în pericol toată propăşirea noastră econo- 

mică şi însăşi soarta ţării. 
Voiu observa încă un lucru, că este o mare 

contradicţie între tendinţa de a micşora valoarea. 

leului şi între scopul ce se zice că se urmăreşte cu 

această micşorare. O ţară care ar avea nevoie să 
micşoreze valoarea produselor ei, pentru a le pu- 
tea exporta mai uşor, ar putea găsi un avantaj în 
o scădere a monetei. S'a întâmplat în alte ţări, că 
s'a renunţat la convertibilitatea biletelor de bancă, 
tocmai pentru a ieftini marfa, spre a o putea ex- 
porta şi a produce astfel o înviorare economică. 

Or, la noi, este altă situaţie. Chiar acei dintre 
d-voastră cari susţineţi devalorizarea, voiţi pe de 
altă parte ca preţurile produselor agricole să se 
urce, aceasta fiind principala noastră sursă de 
îmbogăţire. 

Atunci eu vă întreb pe d-voastră : cum voiţi 
d-voastră, scăzând moneta, să obţineţi în aceiaş
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timp o urcare a preţurilor de export? Este o ade- 
vărată contradicţie. 

La noi în ţară, tocmai din cauza acestei situa- 
ţiuni, nu poate fi vorbă să rezulte un avantaj ge- 

neral din o micşorare a monetei. Aceasta m'ar îo- 

losi decât debitorilor, persoane care poi să fie in- 

teresate; dar cari, oricât de interesate ar îi, nu 

pot să ne determine să aruncăm ţara într'o ade- 

vărată catastrofă, pentru a salva pe unii de da- 

torii. (Aplauze pe băncile majorității). 
Dar s'a zis: „Ce putem îace? Este o necesitate, 

pentrucă nu sunt decât două mijloace de a tranşa 

chestiunea: ori comprimarea creanţelor, ori redu- 

cerea lor prin scăderea monetei; al treilea mijioc 

nu există“. 
Nici această susținere nu corespunde realităţii. 

Mijlocul există — şi aici revin la proiectul de lege. 

Este tocmai acela, pe care noi încercăm să-l pu- 

nem în funcţiune prin proiectul de lege pe care îl 

discutăm şi anume să dăm un termen, un răgaz, 

ca încet, încet să se facă o echilibrare, prin înţele- 

gerea între creditori şi debitori şi să se ajungă la 

o normalizare. Aceasta este calea cea adevărată, 

calea cea dreaptă, care poate să ducă la rezultat, 

fără a periclita interesele fundamentale ale ţării. 

Nu vreau să prelungesc mai mult această dis- 

cuţie. 

Am lăsat la o parte o serie de consideraţii lă- 

turalnice, peste care socotesc că-mi permiteţi să 

trec, — evident, aşi fi la dispoziţia d-voastră, dacă 

mi-aţi cere lămuriri speciale. Dar cred că, chestiu- 

nile esenţiale le-am examinat şi vă rog să fiți con- 

vinşi că noi, cu cea mai mare dorinţă de a satis- 

G. G. Mironescu. — Cuvântări. 16
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face nevoile legitime ale debitorilor rurali, am a- 

juns la acest compromis, la această rezultantă a 

amânării, a răgazului, pentru ca încet, încet să s? 

poată normaliza vieaţa noastră economică şi îl- 

nanciară. După un an şi jumătate, văzând lucru- 

rile mai limpede, vom putea găsi mijloace eficace 

spre a îndrepta realmente şi profund situaţia care 

ne îngrijorează. 

D-l N. Constantinescu-Bordeni: Dar de ce soco- 

tiţi necesar acest răgaz numai pentru agricultori? 

Vă pun această întrebare, pentrucă aţi promis să 

ne daţi lămuririle suplimentare pe care le-am cere. 

D-l G. G. Mironescu, ministrul finanţelor : Noi 

ne ocupăm deocamdată de agricultori. Pătura a- 

ceasta ne interesează mai mult, pentru motive pe 

care d-voastră le cunoaşteţi. Problema fiind pusă 

pe acest teren, acolo ne cantonăm. Dacă se va fi- 

dica vreo alta problemă — înţeleg pe cale legis- 

lativă — vom examina-o. 
D-l N. Constantinescu Bordeni : Vrem să ştim 

părerea guvernului. 

D-l G. G. Mironescu, ministrul finanţelor: Pă- 
rerea guvernului am spus-o deja: este că nu se 
poate aduce o uşurare generală a tuturor debito- 
rilor, decât printr'o îndreptare a situaţiunii econo- 
mice şi financiare. 

Adevărul adevărat este că un singur mijloc ar 
putea îi hotăritor pentru această îndreptare. 

Dacă NOI, mărind încrederea ce trebue să o a- 
vem cu toții în țara noastră, în moneta ţării noas- 
tre, încredere internă şi externă, vom putea atrage 
în ţară noui capitaluri suficiente şi ieftine, atunci 
toate aceste probleme se vor tranşa cu uşurinţă.
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De aceia revin la chestia pe care voiam să o a- 
ting adineaori. 

Este o mare greşală că, în loc de a se pronunţa 
dela această tribună pentru poporul nostru cuvinte 
de îmbărbătare, de îndemn la muncă productivă 
şi la încredere în viitorul acestei ţări şi acestui 

neam, este foarte trist că s'au pronunţat prea des 
cuvinte de descurajare. 

Dacă asemenea cuvinte ar fi într'adevăr crezute 
de massele populare, — din fericire nu sunt cre- 
zute, — ne-ar duce la o criză de desnădejde, ce 

ar îi nu numai dăunătoare momentan ţării noas- 

tre, dar poate ar îi periculoasă şi pentru destinele 

patriei şi neamului nostru. (Aplauze furtunoase pe 

băncile majorității, strigăte de „bravo“. Membrii 

majorității ovationează îndelung, în picioare).



21 decembre, 1932 

Discours prononc& au diner 
offert au Ministere des Affaires 
Etrangeres, par le gouvernement 
roumain, en l'honneur de Mon- 
sieur le Minisfre de Pologne, 
le Comte ]. Szembek nomm& 
Sous-Secrâtaire d'Eiat au Mi- 
nistere des Affaires Etrangeres 
de Pologne. 

Monsieur le President, 

Excellence, 

Mesdames, Messieur's, 

Appel6 ă remplir les fonctions de Sous-Sâcre€- 
tiaire d'Etat au Ministere des Affaires Etrangeres 
de Pologne, M. le Comte Szembek nous quitte. 

Tout en le f€licitant pour cet avancement, bien 
mâerit€, ă la suite des grands services rendus ă 
son pays, nous regrettons vivement son depart. 

Il a represent en Roumanie pendant presque 
six ans la Pologne amie et allice. 

Dans cet espace de temps, M. le Comte Szem- 
bek a ât€ un collaborateur actii du gouvernement 
roumain pour le bien de nos deux peuples unis 
par des interets communs et permanents, ainsi 
que pour le progres de la paix.
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Personnellement, je garde le meilleur souvenir 

de notre collaboration amicale qui a dure deux 

ans et demi, et dont les principaux resultats ont 

ete: le protocole sign6 ă Moscou en fevrier 1929, 

le trait€ d'arbitrage et de conciliation entre nos 

deux pays, les manifestations de solidarite€ expri- 

mes par ma visite en Pologne et par la visite de 

M. Zaleski en Roumanie, Vintensification de nos 

relations intellectuelles, le rapprochement €cono- 

mique, le renouvellement du trait6 d'alliance po- 

Jono-roumaine, renouvellement qui a donn€ un 

caractăre de perpâtuite ă cette alliance dâiensive, 

destinâe ă maintenir la paix sur la base des traites 

actuels, dont le respect peut seul garantir la tran- 

quillit& du monde, tranquillit€ indispensable â la 

prosperite de la Pologne comme ă celle de la Rou- 

manie. 
Plus tard, la visite de M. le Marechal Pilsudski 

a ât6 un nouveau temoignage de V'amiti€ &troite 

qui unit nos deux peuples. 

Cette heureuse union a 6t6 cimentse ă jamais. 

Flle correspond aux sentiments reciproques d'a- 

miti€ de nos deux nations et, îondee sur de tels 

sentiments, elle a un caractere indissoluble. 

Elle assure dans cette partie ide VEurope la 

Paix et par cela elle la garantit pour le morde 

entier. 
Cette oeuvre de paix, M. le Comte Szembek, 

est appel€ ă la continuer â Varsovie. 

Le gouvernement roumain, par ma voix, lui 

souhaite les plus grands succes dans cette tâche et 

forme les meilleurs voeux de bonheur pour lui 

ainsi que pour la Comtesse Szembek.
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Mesdames, Messieurs, je vous prie de vous 
associer ă moi pour lever nos verres en l'honneur 
de M. le Sous-Secrâtaire d'Etat aux Affaires E- 
irangeres de Pologne, le Comte Szembek, ainsi 
que pour la prosperite toujours plus îlorissante 
de la Râpublique polonaise amie et allice du peuple 
roumain. 

TRADUCERE 

20 Decembrie, 1932 

Discurs rostit la banchetul 
oferit la Ministerul Afacerilor 
străine de Guvernul român, dom- 
nului Ministru al Poloniei, Con- 
tele Jean Szembek, numit Sub- 
Secretar de Stat la Ministerul 
Afacerilor străine al Poloniei. 

Domnule Preşedinte, 

Excelenţă, | 

Doamnelor Domnilor, 

Chemat să îndeplinească îuncţiunea de Subsecre- 
tar de Stat al Afacerilor Străine al Poloniei, d-l 
Conte Szembek ne părăseşte. 

Felicitându-l pentru această înaintare, bine metri- 
tată, în urma marilor servicii aduse ţării sale, re- 
gretăm adânc plecarea Domniei Sale. 

Domnia Sa a reprezentat în România, timp de 
aproape 6 ani, Polonia amică şi aliată. 

In acest timp, d-l Conte Szembek a fost un cola- 
borator activ al guvernului român, pentru binele ce- 
lor două popoare ale noastre, unite prin interese 
comune şi permanente, precum şi pentru progresul 
păci.



— 241 — 

Personal, păstrez cea mai bună amintire a cola- 

borării noastre amicale, care a durat doi ani şi ju- 

mătate şi ale cărei principale rezultate au îost : 

Protocolul semnat la Moscova în Februarie 1920, 

tratatul de arbitraj şi de conciliaţiune între ţările 

noastre, manifestaţiunile de solidaritate exprimate 

prin vizita mea în Polonia şi prin vizita d-lui Zaleski 

în România, intensificarea legăturilor noastre inte- 

lectuale, apropierea economică, reînoirea tratatului 

de alianţă polono-român, reînoire care a dat un ca- 

racier de perpetuitate acestei alianțe defensive, me- 

nită să menţină pacea pe baza tratatelor actuale, 

al căror respect poate singur garanta liniştea lumii, 

linişte indispensabilă prosperității Poloniei ca şi ce- 

lei a României. 
Mai târziu, vizita d-lui Mareşal Pildsuski a îost 

o nouă mărturie a prieteniei strânse care uneşte po- 

poarele noastre. 

Această fericită unire a îost cimentată pentru tot- 

deauna. Ea corespunde sentimentelor reciproce de 

prietenie ale naţiunilor noastre şi, întemeiată pe a- 

semenea sentimente, ea are un caracter indisolubil. 

Ea asigură în această parte a Europei pacea şi 

prin aceasta o garantează pentru lumea întreagă. 

Opera aceasta de pace, d-l Conte Szembek este 

chemat s'o continue la Varşovia. 

Guvernul Român îi urează, prin glasul meu, sele 

mai mari succese în această sarcină şi face cele mai 

bune urări de fericire pentru Domnia Sa şi pentru 

d-na Contesă Szembek. 

Doamnelor, Domnilor, 

Vă rog să vă uniți cu mine, pentru a ridica pa- 

harul în onoarea d-lui Subsecretar de Stat al Afa- 

cerilor Străine ale Poloniei, Contele Szembek şi 

pentru prosperitatea mereu mai înfloritoare a Re- 

publicei Polone, amică şi aliată a poporului român.



30 Decembrie, 1932 

Cuvântare rostită în numele 
Guvernului, la înmormântarea 
lui Ion Grădişfeanu. 

Întristată- Adunare, 

Prin moartea lui lon Grădişteanu, ţara pierde 
pe unul dintre îruntaşii mişcării naţionale, ce a 
condus ia întregirea neamului. 

EI a făcut parte din acea falangă de luptători 
ai generaţiei precedente, care — dincoace de 
Carpaţi — au întreţinut şi înviorat mereu flacăra 
sfântă a idealului naţional. 

Intrat de tânăr în politică, alături de tatăl său, 
ce ocupa o situaţie însemnată, el a desfăşurat în 
partidul conservator o vie activitate, făcând parte 
din trei guverne, ca ministru de lucrări publice. 

Dar personalitatea lui s'a afirmat mai ales în 
lupta curajoasă şi statornică peniru realizarea 
unităţei naţionale. 

Strâns legat, în deosebi, cu Nicu Filipescu, ur- 
maş ca şi acesta al unei familii vechi băştinaşe, 
care rezumă calităţile rasei noastre, Grădişteanu 
purta în sânge porunca tainică a luptei dârze pen- 
tru întărirea neamului românesc.
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Blajin de felul său, el devenea impetuos, aprig 
şi plin de avânt, în lupta naţională. 

Fiind veşnic în legătură cu îruntaşii mişcărei 

naţionale din Ardeal, el le-a stat în ajutor totdea- 

una, fie ca simplu luptător al cauzei naţionale, îie 

ca întemeietor şi apoi preşedinte al Ligei Cultu- 

rale. 

După monstruosul proces contra memorandiş- 

tilor, la desbaterile căruia a ţinut să fie de faţă, 

Grădişteanu a contribuit mult ca să atragă aten- 

ţia conducătorilor popoarelor civilizate asupra 

prigonirilor ce îndurau Românii în Ungaria, pri- 

goniri puse în evidenţă prin acel proces, în care 

Dr. Raţiu, în numele acuzaților, a declarat cu a- 

tâta curaj: „Noi nu suntem aici acuzaţi, ci sun- 

tem acuzatori“. 

Mai târziu, când a isbucnit războiul mondial, 

Ion Grădişteanu a devenit partizanul înflăcărat 

al intrărei noastre în război, spre a asigura ime- 

diata realizare a idealului nostru naţionai, urmă- 

rit de veacuri. 
FI s'a alăturat, dela început, la campania por- 

nită de Nicu Filipescu şi Take Ionescu, pentru gră- 

birea intrărei noastre în luptă. 

Îmi amintesc cu câtă dârzenie cerea, la adu- 

nările „Acţiunei Naţionale“, să înceteze amână- 

rile şi să ne aruncăm imediat în vâltoare şi cu câtă 

indescriptibilă îericire a salutat intrarea noastră 

în acţiune. 

După plinirea vremei şi a dreptăţei pentru ţi- 

nuturile româneşti de peste Carpaţi şi de peste 

Prut, Grădişteanu şi-a continuat înalta lui che- 

mare, pe deoparte stăruind pentru consolidarea
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unirei înfăptuite; iar, pe de altă parte, îngrijindu- 
se de Românii din Macedonia şi din alte ţinuturi, 
căci el a fost şi a rămas partizanul ideii naţionale 

integrale. 
Neamul românesc de pretutindeni va fi etern 

recunoscător lui lon Grădişteanu, care şi-a închi- 
nat viața cauzei naţionale. 

Hotărînd a face lui Grădişteanu funerarii na- 

ționale, guvernul a ţinut să afirme recunoştinţa 
poporului român pentru meritele sale patriotice 
excepţionale. 

Ţara se înclină cu pietate în fața mormântului 
deschis şi guvernul, prin glasul meu, aduce, în 
numele ţării, ultimul omagiu marelui patriot Ion 

Grădişteanu. 
Îndureratei familii, Guvernul îi prezintă expre- 

siunea condoleanţelor sale cele mai sincere.



9 janvier, 1933 

Discours prononce au diner 
offert (au Ministere des Affai- 
res Elrangeres) par le gouver- 
nement roumain, en lhonneur 
de Monsieur le Ministre d'Ifalie, 
Gabriel Preziosi, qui allait quitter 
la Roumanie. 

Monsieur le President, 

Excellence, 

Mesdarmes, 

Messieurs, 

Son Excellence Monsieur Gabriel Preziosi, 

nommâ ministre Plenipotentiaire de Sa Majeste 

ie Roi d'ltalie auprăs de Monsieur le Prâsident de 

la Republique Autrichienne, nous quitte. 

Son dâpart nous cause une vive peine, car nous 

nous s&parons d'un ami sincăre, qui a travaille 

constamment ă resserrer les liens qui nous unis- 

sent au grand peuple italien, frere et ami du peuple 

roumain.
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Il y aura bientât cinq ans depuis que Monsieur 
Preziosi represente en Roumanie le royaume 

d'ltalie. 

La majeure partie de cet espace de temps, c'est 
moi qui ai eu le plaisir, en qualite de Ministre des 
Affaires Etrangeres, de travailler avec lui. 

Ce fut une collaboration amicale, dont ie garde 
le meilleur souvenir. 

Par V'activite qu'il a developpee ici, Monsieur 
le Ministre Preziosi a contribu€ ă renforcer P'a- 
miti€ qui existe de longue date — je pourrais dire 

de toujours — entre Italie et la Roumanie, amiti€ 
consacree par notre traite bilateral, prolong& der- 
nicrement, et qui avait €te cimentee ă jamais par 
le sang vers€ en commun pour la mâme juste 
cause, dont la charte fixe en 1919 et 1920 ga- 
rantit la paix du monde. 

Sur le terrain €conomique, par la collaboration 
active de Monsieur Preziosi, les relations com- 
merciales entre nos deux pays ont pris une ex- 
tension remarquable. 

Les relations intellectuelles aussi ont pris un 
nouvelle essor, grâce au travail de M. Preziosi 
et aux eiforts des deux gouvernements. Ă 

Demain, on Ya inaugurer, ă Rome, P'&cole rou- 
maine d'archeologie et le chef du gouvernement 
italien, Son Excellence Monsieur Mussolini, a tenu 
a presider, lui-mâme, cette inauguration, ce dont 
nous lui sommes vivement reconnaissants, 

Bientât on va inaugurer, ă Bucarest, une im- 
portante cole italienne. 

Dans cette voie qui assure une collaboration
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cordiale de nos peuples, il faut continuer, pour le 

bien de ces deux nations, 6troitement unies par 

des liens indestructibles. 

Appartenant ă la meme race, nourries par la 

mâ&me civilisation, ayant combattu ensemble pour 

le triomphe du droit, guidâes par le mâme idâal 

de paix, nos deux nations sont destinces ă 6tre. 

indissolublement unies. 

C'est dans la ville &ternelle que nos prâtres et 

nos chroniqueurs transylvains des si&cles passes 

ont constate les preuves €videntes de Porigine la- 

tine de notre nation et nous sommes le seul peuple 

ayant conserv6 dans sa denomination le souvenir 

sacre de Rome. 

Au cours des siecles, ces 6l&ments naturels et 

ces souvenirs ont 6t6 soutenus et f6condes par les 

dirigeants et les litterateurs de nos deux peuples. 

Il faut benir loeuvre accomplie ă ce sujet par 

nos devanciers, en Roumanie comme en ltalie, et 

il nous est particuligrement doux, en ce moment, 

de rappeler la reconnaissance que doit le peuple 

roumain au tr&s regrett6 Tommasso Tittoni, le 

pere de Madame Preziosi, pour le grand appui 

qu'il a donn€ ă nos aspirations nationales. 

Dans Paccomplissement de sa tâche, M. Pre- 

ziosi a suivi la mâme voie etil nous a donne 

maintes fois des preuves de sa grande amiti€ pour 

notre pays. 

Au nom du gouvernement je lui exprime toute 

notre gratitude et, en ce moment de s&paraticn, 

je lui adresse nos meilleurs voeux de bonheur, 

pour lui, ainsi que pour Madame Preziosi.
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Mesdames, 

Messieurs, 

Je vous convie de lever nos verres en /honneur 
de M. le ministre Preziosi et pour la prosperit€ 
toujours plus resplendissante de la nation ita- 
lienne, amie du peuple roumain. 

1 RADUCERE 

i 9 Ianuarie, 1933 

Discurs rostit la dineul oferit 
la Ministerul Afacerilor străine, 
de Guvernul român în onoarea 
Domnului Ministru al Ifaliei, 
Gabriel Preziosi, care părăsea 
România. 

Domnule Preşedinte, 

Excelenţă, 

Doamnelor, Domnilor, 

Excelenţa Sa Domnul Gabriel Preziosi, numit mi- nistru plenipotenţiar al M. S. Regele Italiei pe lângă 
d-l Preşedinte al Republicei Austriace, ne părăseşte. 

Plecarea Domniei Sale ne pricinueşte o vie mâh- 
nire, fiindcă ne despărţim de un prieten sincer, care a lucrat continuu pentru a strânge legăturile cari 
ne unesc de marele popor italian, îrate şi prieten al poporului român. 

Se împlinesc în curând cinci ani de când Exce- lenţa Sa reprezintă în România, Regatul Italiei. Cea



mai mare parte din timpul acesta, eu am avut plă- 

cerea, în calitate de ministru al afacerilor străine, 

să lucrez cu Domnia Sa. 

A îost o colaborare amicală, căreia îi păstrez cea 

mai bună amintire. 
Prin activitatea pe care a desfăşurat-o aici, d-l 

ministru Preziosi a contribuit să întărească priete- 

nia care există de multă vreme — aş putea zice de 

totdeauna — între Italia şi România, prietenie con- 

sacrată prin tratatul nostru bilateral, prelungit de 

curând şi care fusese cimentată pentru veşnicie 

prin sângele vărsat în comun pentru aceiaş cauză 

dreaptă, a cărei chartă fixată în 1919 şi 1920 garan- 

tează pacea lumii. 

Pe terenul economic, prin colaborarea activă a 

d-lui Preziosi, relaţiunile comerciale între cele două 

țări ale noastre au luat o extensiune remarcabilă. 

Legăturile intelectuale au luat şi ele un nou avânt, 

mulţumită muncii d-lui Preziosi şi eforiurilor celor 

două guverne. 

Mâine, se va inaugura, la Roma, Şcoala română 

de arheologie şi şeîul guvernului italian, Excelenţa 

Sa d-l Mussolini, a ţinut să prezideze el însuşi a- 

ceastă inaugurare, lucru pentru care îi suntem Viu 

recunoscători. 
In curând, se va inaugura la Bucureşti o impor- 

tantă şcoală italiană. 

Pe calea aceasta, care asigură o colaborare cor- 

dială a popoarelor noastre, trebue să continuăm, 

pentru binele celor două naţiuni, strâns unite prin 

legături indestructibile. 

Aparţinând aceleiaşi rase, formate de aceeaşi civi- 

lizaţie, luptând împreună în războiul mondiali pen- 

tru triumful dreptăţei, călăuzite de acelaş ideal de 

pace, naţiunile noastre sunt menite să fie indisolubil 

unite. 

In Cetatea eternă, preoții şi cronicarii noştri tran- 

silvăneni din secolele trecute au constatat dovezile 

evidente ale originii latine a naţiunii noastre, şi noi
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suntem singurul popor care am păstrat în însăşi nu- 
mele său, amintirea sfântă a Romei. 

In cursul veacuiilor, aceste elemente fireşti şi a- 
ceste amintiri au fost susţinute şi desvoltate de că- 
tre conducătorii şi literatorii ambelor popoare. 

Să binecuvântăm opera săvârşită în această pri- 
vinţă de către înaintașii noştri, în România ca şi în 
Italia şi ne este cu deosebire de plăcut, în clipa a- 
ceasta, să amintim recunoştinţa pe care o datorește 
poporul român prea regretatului Tommaso Tiitoni, 
tatăl doamnei Preziosi, pentru marele sprijin pe care 
l-a dat aspirațiilor noastre naţionale. 

In îndeplinirea îusărcinării domniei sale, d-i Pre- 

ziosi a urmat acelaş drum şi ne-a dat, în repetate 

rânduri, dovezile marei sale prietenii pentru ţara 
noastră. 

In numele guvernului, îi exprim toată gratitudinea 
noastră și, în clipa aceasta de despărţire, îi adresez 

cele mai bune urări de fericire, pentru d-sa şi pentru 

d-na Preziosi. 

Doamnelor, Domnilor, 

Vă rog să ridicaţi paharul în cinstea d-lui minis- 
tru Preziosi şi pentru prosperitatea mereu tot mai 

strălucitoare a naţiunii italiene, prietena poporului 
român.



8 Martie, 1935 

Susfinerea proiectului de lege 
pentru compleclarea legei din 19 
Decembrie 1924 pentru reprima- 
rea unor infracțiuni contra _li- 
niştei publice. Pedepsirea Ocu- 

„pării uzinelor. Interzicerea uni- 
formelor partidelor politice. — 
Discurs pronunfat în şedinio 
Adunărei Deputaților. 

Domnule Preşedinte, 

Domnilor Deputati, 

Acest proiect de lege a avut onoarea unor dez- 

bateri foarte largi. 

Mi se afirmă — eu nu am avut posibilitatea să 

controlez — că aceste dezbateri au fost mai lungi 

decât însăşi discuţia generală asupra modificării 

Constituţiei. Prin urmare, eu voiu căuta să fiu 

cât se poate de scurt. 
De altfel, aţi ascultat acum splendidul discurs 

al raportorului nostru, D-l |. Gr. Perieţeanu, pe 

care l-aţi acoperit cu aplauze. 

Mie să-mi daţi voie să-i mulțumesc pentru co- 

laborarea frumoasă pe care a dat-o acestei opere, 

“necesară asigurării ordinei publice. 
Din cauza lămuririlor date de d-l raportor, nu 

e nevoie să mă întind muit asupra criticelor, care 

G G. Mironescu. — Cuvântări. 17
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s'au adus proiectului de lege. Poate că nici nu 

aş mai fi vorbit, dacă nu aş îi socotit că aceasta 

este pentru mine o datorie, ca unul care am pre- 

zentat proiectul de lege. 

In combaterea criticelor, care s'au adus, voiu 

insista numai asupra părţilor care pot să comple- 

teze puţin ceeace a spus d-l raportor, trecând 

repede asupra celorlalte. 

Voiu face mai întâi trei constatări. 

O primă constatare: dintre persoanele care s'au 

perindat la tribună, unele nu au citit cu atenţiune 

proiectul; de aceia au criticat lucruri care nu se 

găseau într'însul. Un coleg, chiar a criticat legea 

veche din 1924, care nu e în discuţie. 

A doua constatare: din cauza aceasta şi din 

alte cauze, nu avem de reţinut lucruri importante 

din discuţiunea de până acum, pentru îmbunătă- 

ţirea legii. Insă, precum am declarat dela început, 

când am înfăţişat acest proiect de lege, declar şi 

acum, că sunt gata să accept orice îmbunătățire 

care s'ar încadra în scopul ce urmăreşte legea. 

Voiu primi dar orice amendamente şi orice modi- 

ficări, care nu contrazic scopul ce urmăreşte le- 
gea şi îi îmbunătăţeşte textul ei. Interesul nosiru 

este de a îace o lege bună, cu asentimentul tutu- 

ror. 
A treia constatare: am văzut, cu un sentiment 

de îndurerare, că aproape toţi oratorii cari au 
vorbit, nu şi-au dat seama de situațiunea grea în 

care ne găsim. Ei au luat lucrurile — îmi pare rău 
să o spun — cam uşor, discutând, făcând contro- 
verse doctrinare asupra unor chestiuni de secun- 

dară importanţă, fără a avea în vedere totdeauna
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interesul superior al statului, care dictează în a- 
cest timp, să luăm măsuri de înlăturarea încer- 

cărilor de destrămare a ţării. 

Toată discuţia de aici provoacă acest senti- 
ment de îndurerare. Este trist că, din nenorocire, 
mare parte dintre noi nu ne dăm socoteala de si- 
iuaţia grea în care ne aflăm. 

Şi acum să vin la criticele aduse, pe care, pen- 

tru uşurinţa desbaterilor, le voiu împărți în: cri- 
tici de caracter general şi critici pe chestiuni spe- 

ciale. 
Întâiu, criticile de caracter general. 
O primă critică. 
S'a zis că acest proiect păcătueşte împotriva 

tehnicei legislative, adică nu este înfăţişat sub o 
formă care să corespundă tehnicei legisiative o- 

bişnuite. S'a zis că articolele sunt grupate într'un 
mod cam curios, că nu toată legea veche e revi- 
zuită, S'a afirmat că vina pentru această lipsă de 
tehnică o poartă o presupusă comisie de magis- 
traţi, care ar îi întocmit proiectul de lege. 

D-lor deputaţi, nu pot lăsa să se dea vina pe 
alţii. Vina — dacă este —o port eu, sunt singurul 
răspunzător. 

Cum stă chestiunea cu această tehnică ? Este 
adevărat că ar îi fost normal ca să înfățişem un 

proiect care să revizuiască în întregime vechea 
lege, să suprimăm ceeace este de suprimat —- şi 
recunosc că sunt multe de suprimat, — să modi- 
ficăm ceeace este de modijicat şi, să adăugim 
părţile ce lipseau în concepţiunea primitivă. 

D-l Pompiliu lonifescu: Chestiunea cu apărarea 

Regenţei trebuia să îie suprimată.
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D-1 G. G. Mironescu, preşedintele Consiliului 

de miniştri, ministru de interne şi ad-interim la 

externe: Desigur. De ce n'am făcut-o? Din mai 

multe motive. Voiu cita motivul principal. 
Am voit să prezentăm acest proiect de lege cu 

ioată obiectivitatea necesară, aş putea zice, cu o 
exagerare de obiectivitate. Am voit să evităm 
orice polemică de partid, să evităm orice încer- 
care de desbinare între noi, pentru a ajunge, prin 
bună înţelegere, la scopul pe care cu toţii trebue 

să-l urmărim, anume: acela de a asigura menţi- 
nerea ordinei în statul acesta, spre a garanta e- 

xistenţa lui. 
De aceea, era necesar să nu vin înaintea 

d-voastră cu un proiect, în care să îi ridicat po- 
lemici între partide şi să se devieze dela scopul 

principal pe care îl urmărim. 
Inţelegeţi acum de ce nu am suprimat textul 

adaos în 1927, împotriva căruia eu am vorbit a- 
tunci în Senat, ceeace mi s'a reamintit aici zilele 
acestea. Precum am declarat, având şi acum a- 

celeaşi păreri ca în 1927, sunt gata să admit su- 
primarea integrală a acelui text, care, precum am 
arătat atunci în Senat, este atât de vag, încât per- 
mite orice încriminare, contra oricărui om in0- 
cent şi de bună credinţă. Din fericire, tocmai 
fiindcă este aşa de vag, instanţele judecătoreşti nu 
l-au aplicat nimănuia până azi, după cât ştiu. 

iată dar motivele ce mau determinat a mă măr- 
gini să prezint un proiect care, în ceea ce pri- 
veşte textul vechiu, se ocupă numai de dispozi- 
țiile despre care jurisprudența a dovedit că nu
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sunt destul de limpezi şi care, prin urmare, tre- 
buiau clarificate. 

Apoi, am intercalat o serie de dispoziţiuni, a- 
supra unor infracţiuni ce nu erau prevăzute de 
vechiul legiuitor şi care sar putea numi delicte 
de stradă. 

In timpul din urmă, manifestații politice de 
toate categoriile, pe căile publice, au luat o mare 
desvoltare. 

D-voastră, cei mai în vârstă, mai apropiaţi de 
vârsta mea, vă amintiţi că înainte se ţineau în- 

truniri cu ocazia alegerilor şi apoi, din an în an, 
câte o întrunire publică mai mare în București, 

în sala Eforiei, care se termina cu câte o mani- 

festaţie de stradă. Deci asemenea manifestații pe 

căile publice erau foarte rare. Deseori, ani de zile 
nu se ţinea nicio întrunire publică. 

Nu este însă aceeaş situaţie de câţiva ani. Nu 
aduc nicio învinuire, constat numai faptul. S'au 
desvoltat în timpul din urmă o serie de organi- 
zaţii şi aceste organizaţii vor să-şi afirme concep- 

ţiunile lor, manifestând. 
D-l G. Ștefănescu-Goiceanu: Suiragiul univer- 

sal a trezit la adevărata viaţă publică. Înainte 
totul era minciună. 

D-l Pompiliu lonitescu: Dar, sufragiul univer- 
sal nu este complet educat, mai avem încă de 
furcă. 

D-l G. G. Mironescu, vice-preşedintele Consiliu- 
lui de miniştri, ministru de interne şi ad-interim la 
externe; ....şi atunci ei vin des pe căile publice, 
să-şi afirme, prin manifestaţiuni, ideile lor. Intru- 
niri avem acum, nu una, dar zeci de întruniri în
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fiecare duminică, în Bucureşti, sau în provincie, 

şi chiar în cursul săptămânii. 

S'a desvoltat dar această miştare pe căile pu- 

blice şi dacă s'ar desvolta numai în cadrul nor- 

mal, mar fi nici o primejdie. Dar, în timpul din 

urmă, au profitat de această desvoltare tocwiai 

aceia, care vor să destrame viaţa Statului nostru. 

A devenit deci necesar ca infracțiunile, care se 

comit cu prilejul acestor manifestaţiuni, să fie 

sancţionate. Legea de faţă prevede aceste sanc- 

țiuni. 

Nu înţeleg de ce s'au prezentat măsurile luate 

“ca, având un caracter de gravitate excepţională. 

Cine citeşte cu atenţie legea, vede că ea se referă 

la manifestaţiuni şi procesiuni, care întră în ca- 

drul art. 1 din legea veche, adică este vorba numai 

de acele manifestaţiuni, ce sunt în legătură cu a- 

gitaţiuni, tinzând ca, prin crimă, să răstoarne 0r- 

dinea în stat. Nu este vorba de altceva. 

Prin urmare, nu poate să se teamă nimeni, din 

momentul ce mare intenţiuni criminale, că ar pu- 

tea să fie pedepsit pentru manifestaţiuni de stradă. 

Aveam dreptul să propun ce am propus? Cred 

că nimeni nu poate să afirme contrariul. 

lată, prin urmare, pentru ce am venit cu pro- 

iectul în discuţie: de o parte, ca să lămurim unele 
chestiuni controversate, pe de altă parte, ca să 
reprimăm unele infracţiuni, comise pe căile pu- 
blice şi în special de acei care caută, prin mij- 
loace teroriste şi de violenţă, să destrame Statul 

nostru. 

Nu-mi închipui să poată fi cineva împotriva a- 
cestor scopuri ale legii.
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Proiectul este prezentat de ministrul de interne 

şi de cel de justiţie. De fapt, el ar fi trebuit să îie 

prezentat numai de ministrul de justiţie. S'a în- 

tâmplat, însă, că atunci când s'a făcut legea dela 

1924, probabil pentru a da o mai mare autoritate 

legii, ea a fost prezentată şi de şeful guvernului, 

care atunci era lon Brătianu şi deţinea portofo- - 

liul internelor. La modificarea legii trebuia, în 

mod normal, să adoptăm aceeaşi procedare. 

D-l D. R. loanițescu, ministrul muncii, sănătăţii 

şi ocrotirilor sociale: Atunci, exista şi neînţelege- 

rea Văitoianu-Mârzescu. 

D-l G. G. Mironescu, vice-preşedintele Consiliu- 

lui de Miniştri, ministru de interne şi ad-interim la 

externe: O a doua obiecţiune de caracter general 

a fost că legea ar îi neconstituţională. D-l rapor- 

tor, cu talentul şi cunoştinţele care îl disting, v'a 

explicat de ce nu poate fi vorba de neconstituiio- 

nalitate. 

La cele spuse de d-sa, voiu adăugi următoarele: 

Constituţiunea a garantat libertatea gândului, 

a scrisului, întrunirilor, dar ma garantat nimănui 

libertatea crimei. lar, în ceeace priveşte procesiu- 

nile, manifestaţiunile pe căi publice, însăşi Consti- 

tuțiunea ne îndrumează către legile polițienești. 

In adevăr, atunci când este vorba de manifesta- 

țiuni pe căile publice, art. 28 din Constituţiune, 

după ce pune principiul că: „Intrunirile sub cerul 

liber sunt permise“, adaugă: „Intrunirile, proce- 

siunile şi manifestaţiunile pe căile şi pieţele publice 

sunt supuse legilor poliţieneşti“. 

Prin urmare, eram în drept să venim cu aceste 

dispoziţiuni de lege. Nimeni nu poate susţine în
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mod serios că aceste dispoziţiuni sunt neconstitu- 

ționale. 
O a treia Observaţie de caracter general a îost 

aceea că am fi creiat pedepse şi infracţiuni ce nu 

_ există nicăeri. Ba chiar că, pentru a speria pe oa- 

menii de treabă, am creiat această serie nouă de 

infracțiuni. 
D-1 1. Zelea-Codreanu: Aceasta este drept. 

D-l G. G. Mironescu, vice-preşedintele Consiliu- 

lui de Miniştri, ministru de interne şi ad-interim 

la externe: Adevărul este că, noi nu am creiat nici 

infracţiuni şi nici pedepse, care nu există aiurea. 

D-l raportor v'a explicat că toate pedepsele 

prevăzute în actualul proiect de lege există în cea 

mai mare parte din legiuirile străine. 
In ce priveşte interdicțiunea de domiciliu, — 

asupra căruia voiu insista, -— ea există în ţările 
cele mai democrate, fie sub formă de legislaţie, 

fie sub îorma autorizării autorităţilor de a da or- 
donanţe în acest sens. Prin urmare, nu văd dece 
să se sperie cineva. 

Dar, trebue să mai accentuez un lucru: noi am 

introdus în proiect această pedeapsă a interdic- 
țiunii de domiciliu, sub forma ei cea mai blândă, 
sub singura formă care nu este criticată în ştiinta 
penală. 

Trebue să ştiţi că există mai multe forme de 
interdicţiune de domiciliu. 

Poate să fie interdicţiune de domiciliu hotărîtă 
de către puterea executivă. Această formă există 
in unele țări. Nu vi le mai citez. Sistemul acesta 
l-am înlăturat. 

Voci de pe băncile opoziției: Foarte bine.
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D-l G. G. Mironescu, vice-preşedintele Consiliu- 
iui de miniştri, ministru de interne şi ad-interin: la 
externe: Interdicţiunea de domiciliu se mai poate 

prezenta şi sub forma  fixării sau hotăriîrii unui 
domiciliu forţat. 

D-l ]. Zelea-Codreanu: Insula Şerpilor. 
D-l G. G. Mironescu, vice-preşedintele Consiliu- 

iui de Miniştri, ministru de interne şi ad-interim ia 
externe: Insula Şerpilor, dacă aveţi predilecție 
pentru dânsa, sau într'o anumită localitate de- 
semnată de către autoritatea judecătorească. A- 
ceastă iormă de interdicțiune de domiciiiu este 
prevăzută în codul penal italian vechiu din 1889. 
Nu am admis nici acest sistem. 

D-l ]. Zelea-Codreanu : Am scăpat de Insula 
Şerpilor. (laritate). 

D-l G. G. Mironescu, vice-preşedintele Consiiiu- 
lui de Miniştri, ministru de interne şi ad-interim la 
“Externe: Am admis sistemul cel mai bun, anume: 

interdicţia de a locui în localitatea unde s'a comis 
crima şi deplină iibertate a locui ori unde aiurea. 

Mai mult: această pedeapsă nu am prevăzut-o 
decât pentru câteva infracţiuni şi numai în caz de 
recidivă. Să vă dau un exemplu: Un infractor co- 
mite delicte de acestea speciale într'o localitate şi 
este pedepsit. Apoi după ce şi-a făcut pedeapsa 
reîncepe acţiunea criminală; cade astfel în reci- 
divă. Fiindcă se dovedeşte că avem a face cu un 
infractor recalcitrant şi este foarte greu — dacă 
nu imposibil —- pentru autorităţi să-l aibă mereu 
in supraveghere, punând un jandarm veşnic după 
dânsul şi pentrucă el ar fi necontenit un prilej de 

agitaţiune şi de criminalitate în localitatea aceia,
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unde şi-a creiat nucleul şi tovărăşiile sale, jude- 

cata îl pedepseşte cu interdicţiunea de domiciliu, 

îl îndepărtează pentru un timp limitat din acea lo- 

calitate, lăsându-l liber a merge în alt loc ce-i va 

conveni, dar unde nu mai are aceleaşi legături şi 

aceleaşi ajutoare ca să comită noui infracțiuni. 

Prin urmare, această pedeapsă a interdicţiunii 

de domiciliu am prevăzut-o sub o formă blândă 

ce nu este criticată în ştiinţa penală, iar pe de 

altă parte n'am prescris-o decât pentru cazuri 

excepționale şi numai în caz de recidivă. 

D-] 1. 1. Mirescu: Dacă recidivează a treia oară, 

îl duceţi într'altă localitate şi astfel îl faceţi po- 

pular în toată ţara. 

D-i G. G. Mironescu, vice-preşedintele Consiliu- 

lui de Miniştri, ministru de interne şi ad-interim 

la externe: D-lor, voiu mai observa două lucruri: 

intâi, că această pedeapsă este mult mai mică de- 

cât aceia care rezultă din textele vechi dela 1924 

şi 1927, care prevedeau pentru infracţiuni simi- 

lare pedeapsa închisorii până la 5 ani. Textul din 

1927 prevedea închisoare până la 5 ani de zile. 

Orice sar zice. îndepărtarea dela domiciliu pe 

timp de 1—3 ani, lăsând delicventului libertatea 

a locui în tot restul ţării, este o pedeapsă incom- 

parabil mai blândă decât ţinerea în închisoare 

timp de 5 ani. 

D-l G. Ştetănescu-Goiceanu : D-le ministru, 

este sau nu de ordin constituţional principiul gra- 

delor de jurisdicție şi drept de recurs ? 
D-l G. G. Mironescu, vice-preşedintele Consiliu- 

lui de Miniştri, ministru de interne şi ad-interim la 

externe : Da.
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D-l G. Ştefănescu-Goiceanu : Atunci, de unde 

vai inspirat d-voastră când aţi făcut condamna- 

țiunea aceasta, deportaţiunea şi a o da pe mâna. 

udecătorului de ocol în primă şi ultimă instanţă, 

fără drept de apel, de recurs şi de revizuire ? 

D-l G. G. Mironescu, vice-preşedintele Consii:u- 

lui de Miniştri, ministru de interne şi ad-interim 

la externe: Nu aveţi dreptate. Vă voiu explica în- 

dată care este sistemul. 

In câteva cazuri de recidivă, am prevăzut ca 

pedeapsă această interdicţie de domiciliu. 

Ce se întâmplă însă dacă, odată interdicţia de 

domiciliu pronunţată, condamnatul revine în co- 

muna în care, după hotărîrea dată de justiţie, 

mare dreptul să locuiască ? 

Aci urmează a se constata un simplu fapt ma- 

terial: a venit sau nu a venit în comuna de unde 

era isgonit. Această constatare a unui fapt brut. 

dacă ar fi lăsată să fie judecată de trei grade de 

jurisdicție, atunci hotărîrea ce decide interdicţia 

de domiciliu ar fi o simplă iluzie, atunci ne-am 

juca. Deliquentul condamnat să părăsească Capi- 

tala, vine în Capitală. Dacă ar trebui să-i facem 

un nou proces care, cu apel şi recurs ar dura doi 

ani de zile, după care să se hotărască iarăşi că el 

nu are să stea în Capitală, aceasta ar îi să ne ju-. 

căm cu dispoziţiile acestea penale. 

De aceea am zis în proiect: este vorba de con- 

statarea unui simplu fapt brut: a venit sau nu a 

venit. Judecătorul de ocol are să constate şi are 

să condamne în prima şi ultima instaţă; iar, ca să 

nu fie vreun abuz de putere, — se poate întâmpla. 

— am admis recursul la tribunal.
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Voiu adăogi încă un lucru: această pedeapsă 

am prevăzut-o în vreo cinci cazuri de recidivă. 

Dar, cum am spus dela început şi voiu reveni a- 

supra acestei chestiuni, sunt gata să admit modi- 

ficări şi declar de acum că primesc eliminarea a- 

«cestei pedepse în cazurile ce nu vi s'ar părea gra- 
ve, menţinându-se pentru acei care formează nu- 

-clee comuniste. 
D-l Pompiliu lonitescu: Vă rugăm să o desfiin- 

aţi cu totul; la codul penal îşi are mai bine iocul. 

D-l G. G. Mironescu, vice-preşedintele Consiliu- 
lui de miniştri, ministru de interne şi ad-interim la 

externe: Aceasta cu părere de rău, nu o pot face. 
0 menţinem numai pentru această infracţiune şi 

numai în caz de recidivă. | 
Ca observaţie generală, sa mai ridicat aci o 

altă chestiune peste care nu voiu să trec, deoa- 

rece este o chestie politică. 
S'a zis: d-voastră veniţi cu măsuri de repre- 

siune, în loc să veniţi cu măsuri constructive. 
S'a spus, mi se pare de către oratorii partidului 

socialist şi de alţii, şi dacă nu mă înşel şi de d-l 

Pompiliu loniţescu: care este pricina îundamen- 
tală a turburărilor la care asistăm? Este, în defi- 
nitiv, criza ce ne bântuie. Prin urmare, în loc să 
pedepsiți pe aceşti vinovaţi, veniţi mai bine cu legi 
să îndrepte această criză şi nu veţi mai avea ne- 
voie de noui măsuri represive. 

D-l /. Modreanu: Aşa este; toată lumea se cear- 
tă că mare ce să mănânce. 

D-l Emanoil Socor: S'ar putea vindeca cu legi? 
Din nenorocire însă nu se vindecă cu legi.
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D-l Ernest Ene: Care e părerea d-tale? Cu re- 
voluţie ? 

D-l Emanoil Socor: Nu cu revoluţie, ci cu e- 
voluțţie. 

D-l G. G. Mironescu, vice-preşedintele Consiliu- 
lui de Miniştri, ministru de interne şi ad-interim la. 
externe: Adevărul e că guvernul acesta a fosi şi 
este preocupat de chestia crizei; a făcut şi face. 
toate siorţările posibile ca să o înlăture. Vom a- 
duce înaintea d-voastră încă vreo două, trei pro- 

iecte, care tind la înlăturarea greutăților econo- 
mice şi financiare prin care trecem. 

D-l Pompiliu lonitescu: Vedem că leul este a- 
cum foarte căutat; este cerut cu primă. 

D-l G. G. Mironescu, vice-preşedintele Consiliu- 
lui de Miniştri, ministru de interne şi ad-interim 
la externe: Este însă o iluzie să ne închipuim că 
vom putea modifica situaţia economică şi vom în- 

drepta criza prin legiierări. 
Este prea profundă boala pentru ca printr'o 

lege sau printr'un panaceu oarecare — un fe! de 
iarba fiarelor, care tămăduieşte totul, — să pu- 

tem îndrepta situaţia. 
Boala este foarte grea. Sau propus diferite 

sisteme de îndreptare, nu le voiu trece în revistă. 
Părerea mea o ştiţi: este aceea că principalul re- 
mediu — ca pentru orice boală grea — trebue 
să-i căutăm în forţele naturii. Cu alte cuvinte, să 
revenim la legile normale și naturale ale econo- 
miei politice, să nu ne îndepărtăm dela aceste | 
legi, să respirăm aerul cel curat, care dă vieaţă. 

Bolnavul de tuberculoză nu are nevoie atât de 
medicamente, cât de aerul curat şi vivificator.
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D-l 1. Zelea-Codreanu: Cu o singură condiţie : 

să aibă plămâni. 

D-l G. G. Mironescu, vice-preşedintele Consiliu- 

lui de Miniştri, ministru de interne şi ad-interim 

la Externe: In direcţiunea aceasta trebue să um 

blăm. Şi în direcţiunea aceasta mă ajută — aci 

voiesc să vin — legea pe care o înfăţişez înaintea 

d-voastră. Tulburările, neorânduelile, subminările 

acestea, care împing statul pe marginea prăpas- 

tiei, adâncesc mult criza şi îngreuiază vindecarea. 

(Aplauze pe băncile majorității). 

Noi trebue să ne ocupăm de înlăturarea crizei, 

în ordine şi înţelegere cu toţi oamenii de bine; îar 

nu în dezordine şi sub presiunea unor mişcări a- 

narhice, care ne uzează energiile în altă direcţie 

şi ne împiedică a urmări vindecarea Crizei. 

lată de ce, cu toate că unora li Sar părea cu- 

rios, nevoia de a menţine ordinea, tendinţa de a 

asigura liniştea este unul din elementele necesare 

pentru înlăturarea gravei crize ce traversăm. 

Dar s'a zis: mai este altceva. De ce d-voastră 

nu favorizați o contra propagandă? Faţă de un 

rău, căutaţi un antidot, un alt element care să 

vindece acel rău; ajutaţi-l, favorizaţi-l şi aşa se 

va înlătura primejdia de care vă temeţi. 
Fi bine, d-lor, eu sunt de părere că, într'ade- 

văr, o contra propagandă poate să fie de îolos 
pentru înlăturarea ideilor nocive şi nu mă tem că 
“această contrapropagandă să fie făcută de orga- 
nizaţiile politice protivnice organizaţiilor extre- 
miste comuniste. Insă un stat nu poate să-şi în- 
credințeze soarta sa în mâna unei organizaţiuni 
de partid sau organizaţii culturale, care să asume
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sarcina de a apăra statul. Nu este admisibi! ca eu, 

Stat, să rămân simplu spectator, să las să se facă 

între organizaţii protivnice războiu civil şi să aş- 

tept să vad care va îi mai tare. Ştiu eu care va îi 

mai tare? (Mare ilaritate). 

D-l 1. Zelea-Codreanu: Noi ştim cine va fi mai 

tare. 

D-l Ernest Ene: Tot democraţia ţărănească va 

fi mai tare, decât toate curentele improvizate. 

D-l G. G. Mironescu, vice-preşedintele Consiliu- 

lui de Miniştri, ministru de interne şi ad-interini 

la externe: Nu poate statul să stea cu braţele în- 

cricişate şi să lase să depindă soarta şi existenţa 

sa de rezultatul unui războiu civil. 

Dar mai este şi altceva. Ori este o primejdie 

reală şi deci imediată, ori nu este o primejdie rea- 

lă şi imediată. Dacă este o primejdie reală şi 

imediată, nu poate Statul să aştepte ca, printr'o 

contrapropagandă, care are nevoie să dureze o 

lună, sau trei, sau un an, sau zece ani, să se în- 

lăture această primejdie. Nu e timp de aşteptat. 

Este admisibil ca Statul, abdicând dela misiu- 

nea lui, să nu ia măsuri imediate pentru înlătura- 

rea primejdiei, ci să aştepte desvoltarea unei COnN- 

trapropagande împotriva curentelor de distrugere 

a ţării ? 
Prin urmare, este întâiu o chestiune: Statul 

trebue să-şi îndeplinească misiunea sa de a apăra 

instituţiile lui fundamentale, el însuşi, iar nu altul 

în numele lui. Al doilea: urgenţa problemei nu 

poate permite aşteptarea rezultatelor unei contra- 

propagande, care poate îi foarte bună, dar cu re- 

zultate întârziate.



lată, cred, lămurite obiecţiunile cu caracter ge- 

neral, care s'au ridicat în discuţia ce s'a făcut a- 

cestei legi. Să venim acum la unele chestiuni spe- 

ciale. 
S'a întrebat, de pildă: de ce ne preocupăm noi 

atâta de uniforme, de embleme, de aceste rnij- 

loace.... 

D-l /. Zolea-Codreanu: Taman de astea. (liari- 

tate). 
D-l G. G. Mironescu, vice-preşedintele Consi- 

iului de Miniştri, ministru de interne şi ad-interim 

la externe: ...de a pune în evidenţă unele organi- 

zaţiuni politice. 

D-l 1. Zelea-Codreanu: Vă rog, cu svastica a- 

ceasta voiu îi arestat? Iată, o am ici. 

D-l G. G. Mironescu, vice-preşedintele Consiliu- 

lui, ministru de interne şi ad-interim la externe : 

Vă rog, aveţi puţină răbdare deocamdată. Vom 

discuta chestia. (Ilaritate). 
D-voastră, d-le Zelea Codreanu, ne-aţi expli- 

cat, într'un mod sfătos, ce este cu svastica acea- 

sta şi ne-ţi spus că ea este un semn că aparţineți 

rasei arice. 
D-] ]. Zelea Codreanu: Da, aceasta este ori-: 

gina ei. 
D-l G. G. Mironescu, vice-preşedinte a! Consi- 

iiului de Miniştri, ministru de interne şi ad-interim 

la externe: Şi voiţi să afirmaţi, prin purtarea 

svasticei, că aparţineţi rasei arice ! 
D-l 1. Zelea Codreanu: Da şi că milităm pen- 

iru apărarea rasei arice. 

| D-i G. G. Mironescu, vicepreşedinte al Consi- 
liului de Miniştri, ministru de interne şi ad-interim.
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ia externe: Eu v'aşi întreba însă, cu toată consi- 
deraţia ce o am pontru explicaţia d-voastră: lui 

Badea Vasile dela Cosâmbeşti, când îl îndemnați 
să-şi pună svastica la haină, îi spuneţi: pune-o, 

nene Vasile, ca să dovedeşti că eşti de rasă arică?! 
(Mare ilaritate, aplauze pe băncile majorității). 

D-l /. Zelea-Codreanu: Nu, îi spun că este un 
talisman aducător de noroc. 

D-l G. G. Mironescu, vice-preşedinte al Consi- 
liului de Miniştri, ministru de interne şi ad-interim 
ia Externe: Prin urmare, de ce veniţi să ne spu- 

neţi lucruri, care, dacă sunt îrumoase şi ne-au 
desiătat, nu corespund adevărului real ? 

D-l 7. Zelea-Codreanu: Dar care ar fi acel ade- 
văr periculos pentru Statul român, cu această 
svastică ? 

D-l G. G. Mironescu, vice-preşedinte al Cousi- 
liului de Miniştri, ministru de interne şi ad-interim 
la externe: D-voastră nu vă duceţi să spuneţi să- 
tenilor că trebue să-şi afirme rasa arică. Eu cred 
că d-voastră nu daţi nicio explicaţiune, dar alţi 
binevoitori pot da explicaţiuni, că este un talis- 
man care apără de molime, de grindină... 

D-l 1]. Zelea-Codreanu: Aceasta i-o spun eu, îi- 
indcă este un talisman şi pentru mine. Îl apără de 

orice rău, am spus-o şi dela tribună. 

D-l G. G. Mironescu, vice-președinte al Consi- 
liului de Miniştri, ministru de interne şi ad-interim 
la externe: Atunci cam păşiţi alături de organiza- 

țiunile politice, — după spusele d-voastră, — pen- 
trucă aceste idei pot îi foarte mistice, dar, din ne- 

G. G. Mironescu. — Cuvântări. 18
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fericire, tind să mistifice, şi aceasta nu trebue ! 

(Ilaritate, aplauze pe băncile majorității). 

D-l 1. Zelea-Codroanu: Dar nu văd răul. 

D-l G. G. Mironescu, vice-preşedinte al Consi- 

liului de Miniştri, ministru de interne şi ad- interim 

ia externe: Regret. Cred însă că avem să ne în- 

ţelegem pe chestiunea emblemelor, pentrucă pe 

mine nu mă interesează atât emblemele, cât uni- 

formele şi vă voiu spune pentru ce. 

In ce priveşte emblemele, am pus în- proiect că, 

organizaţiunile ce au embleme admise de legi şi 

regulamente, pot să le poarte. Putem adăoga că 

orice organizaţie, care este persoană juridică sau 

morală, poate să poarte emblema ei şi atunci 

transformați în persoană morală organizaţia d- 

voastră şi puteţi purta emblema. 

D-l V. 7. Prelipceanu: D-le ministru, partidele 

politice doar nu trebue să ceară înscrierea lor, ca 

să fie recunoscute ca persoane morale ! 

D-l G. G. Mironescu, vice-preşedinte al Consi- 
liului de Miniştri, ministru de interne şi ad-inte- 
rim la externe: Pot să creieze asemenea persoane 

juridice. 

D-l V. T. Prelipceanu: Este o organizaţie poli- 
tică care poartă un semn. Atunci este obligată să 
ceară recunoaşterea ca persoană juridică, pen- 
tru ca să poată purta acest semn ? 

D-l G. G. Mironescu, vice-preşedinte al Consi- 
liului de Miniştri, ministru de interne şi ad-interim 
la externe: In al doilea loc, sunt gata să admit că 
arice semn, întrebuințat ca semn electoral, să îie
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iarăşi permis. Nu aveţi decât să cereţi semnul d- 

voastră ca semn electoral şi îl puteţi purta. 

D-l D. luca: Se opune legea. Ia 
D-l dr. Al. Vaida-Voevod, preşedintele Consi- 

hului de Miniştri: Dar trebue să ştim: svastica 

este a d-voastră, d-le Codreanu, ori a Cuziştilor ? 

(Ilaritate). 
D-l 1. Zelea-Codreanu: Noi o dăm tuturor, în- 

tregei rase arice, căci semn electoral avem altul. 

D-l G. G. Mironescu, vice-preşedinte a! Consi- 

liului de miniştri, ministru de interne şi ad-interim 

la externe: Nu tot aşa stă chestiunea cu unifor- 

inele. 

Aceste uniforme prezintă serioase desavantaje, 

ca să nu zic serioase pericole. 

Am văzut aici, zilele trecute, un exemplar şi 

am putut toţi constata că aceste uniforme suni o 

imitație a uniformelor militare. Au şi galoane, a- 

rătând gradul la care a ajuns cel ce poartă uni- 

forma: unul este căpitan, altul locotenent, etc. Au 

epoleţi. Este admisibil acest lucru ? 

D-l 1. Zelea-Codreanu: Dar dacă mar fi cazul? 

D-l G. G. Mironescu, vice-preşedinte al Consi- 

Jiului de Miniştri, ministru de interne şi ad-interim 

la externe: Voiu examina chestiunea în întregul ei. 

Noi avem o armată pe care o iubim şi suntem 

datori să o respectăm, dar s'o şi ferim de orice 

icru care ar compromite-o. 

D-l 1. Zelea-Codreanu: De acord. | 

Ș D-I G. G. Mironescu, vice-preşedinte al Consi- 

iului de Miniştri, ministru de interne şi ad-interim 

la externe: Nu este admisibil deci să contrafacem
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uniformele militare. lată unul din motivele pentru 

care uniformele politice nu pot îi admise. 

In al doilea rând, o uniformă politică nu poate 

avea decât două scopuri: ori să mistifice pe să- 

teni, făcându-i să creadă că este vorba de o or- 

ganizaţie de stat, care are anumite drepturi, sau 

anumite prerogative, mistificare pe care noi, ca 

stat, n'o putem admite... 

D-l 7. Zelea-Codreanu: Iarăşi suntem perfect 

de acord. 
D-1 G. G. Mironescu, vice-preşedinte al Consi- 

iiului de Miniştri, ministru de interne şi ad-interim 

la externe: ...0ri să se organizeze ceeace s'a nu- 

mit, în alte părţi, trupe de asalt, care trebue să 
fie uniformizate, pentru ca să aibă coeziunea unei 
armate de luptă contra cutărei sau cutărei orga- 

nizaţiuni. 
D-l /. Zelea-Codreanu: Dar când este vorba de 

trupe menite să asigure ordinea înăuntrul unei 
organizaţiuni? (Intrerupere). 

D-l GG. Mironescu, vice-preşedinte al Consi- 
liului de Miniştri, ministru de interne şi ad-interim 

la externe: Noi nu putem admite ca organizaţiuni 

politice, sau chiar nepolitice, să organizeze ase- 
menea trupe. 

Nu vreau să ştiu ce se petrece în alte ţări. Ştiu 
numai, Că în ţara noastră, acest lucru ar constitui 
un mare pericol. 

| La noi, a împinge la lupte de acestea, o orga- 
nizație, sau un partid contra altuia, ori a înlesni 
asemenea lupte, care ar constitui un război civil, 
ar însemna a împinge națiunea noastră ia peire,
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cu concursul, ce va îi totdeauna gata, al celor ce 

ne duşmănesc, în dreapta ori în stânga. 
lată dece nu putem admite uniformele. 

D-l 7. Zelea-Codreanu: D-le ministru, daţi-mi 

voie să vă pun 0 întrebare concludentă pentru 

chestiunea pe care o discutăm. 

Să admitem ipoteza, că un partid poiitic sau 

o grupare politică are interesul — şi dreptul după 

Constituţie, — ca într'o anumită ocazie să mani- 

festeze, însă în cea mai perfectă ordine şi legali- 

tate. Cu priiejul acesta, poate ar avea interesul 

ca membrii ei să se distingă de persoanele din 

public, pentru ca nu cumva, amestecându-se şi 

alţii în manifestaţie, care să provoace dezordini, 

acestea să fie aruncate pe spinarea acelei grupări. 

Și pentru aceasta nu este nevoie numaidecât de 

uniforme, cum spuneţi d-voastră, cu epoleţi, cu 

grade, cu eşarfe, dar să admitem că membrii Par- 

tidului Naţional-Liberal vor veni îmbrăcaţi în re- 

dingotă (ilaritate), că membrii Partidului Naţional 

Țărănesc vor purta o cocardă mare, că membrii 

Partidului Ţărănesc, de sub şefia d-lui doctor 

Lupu, vor veni cu căciuli cu pene, ce poate să în- 

semneze aceasta? Nu poate să însemneze altceva 

decât că membrii acelui partid, vor să se distingă. 

D-l C. Algiu: Aceasta se poate întâmpla la bal 

mascat. (/laritate). 
D-l G. G. Mironescu. vice-preşedinte al Consi- 

liului de Miniştri, ministru de interne şi ad-interim 

la externe: Colegul nostru, d-l Zelea Codreanu, 

mă întreabă dacă un partid sau o grupare, cu 0- 

cazia unei manifestaţiuni sau întruniri, poate ar- 

bora un anumit costum de circumstanţă, sau anu-
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mite insemne. Aceasta este cu totul altceva decât 
a purta o uniformă, care să fie proprie unui par- 
tid, sau unei grupări, şi care n'ar putea avea de- 
cât scopurile despre care am vorbit adineauri. 

O voce de pe băncile majorității: Costumul se 
poartă la Carnaval. (/laritate). 

D-l 1. Zelea-Codreanu: Nu vorbiţi de Carnaval, 
fiindcă de multe ori partide de guvernământ au 
făcut operă de carnaval. (Intreruperi). 

D-l G. G. Mironescu, vice-preşedinte a! Consi- 

liului de miniştri, ministru de interne şi ad-interim 

la externe: De ce voiţi să le imitaţi ? Rasa arică 
nu imită, este imaginativă, inventivă. (Jlaritate). 

In cazul unor manifestaţiuni de acelea de care 
vorbea d-l Codreanu, se poate cere o autorizaţie 
specială pentru purtarea unui semn distinctiv şi 
se va acorda. Acest lucru s'a făcut totdeauna şi 
nu este oprit nici de proiectul ce discutăni. 

Mai este o a doua observaţiune, într'o chestiune 
specială, asupra căreia voiu să spun câteva cu- 
vinte. S'a zis că unele dispoziţiuni din proiect pot 
fi, în aplicaţiunea lor, astfei contrafăcute, aşa de 
rău aplicate, încât să împiedice manifestările li- 
bere, lăsându-se posibilitatea să se aplice unor 
partide de ordine. 

De pildă, s'a criticat faptul că sancţionăm ocu- 
parea cu îorţa a sălilor de întrunire. S'a zis că a- 
ceastă dispoziţie se va aplica împotriva oricărui 
partid de ordine, de către partidul dela putere, 
dacă este lipsit de scrupule. Acesta va sili pe pro- 
prietar, ori locatar, după ce închiriase sala ad- 
versarilor, să le-o refuze, spre a îndemna astiel 
pe aceştia să comită infracţiunea şi să îie apoi as-
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pru pedepsiţi, pentrucă au ocupat cu forţa o sală 

ce li se închiriase. 

D-lor, ca să nu mai fie discuţie şi ca să devie 

evident că noi urmărim alte scopuri decât acelea 

care ni se atribue, convin să ştergem această dis- 

poziție din proiect. (Aplauze)., 

O altă chestiune. Cineva dintre d-voastră a a- 

rătat că din moment ce nesupunerea, sau opune- 

rea la somaţiunile agenţilor forţei publice, consti- 

tue un delict, este uşor de simulat un asemenea 

delict; pentrucă, la orice manifestaţie, se vor găsi 

uşor sergenţi, ori alţi agenţi ai îorței publice, care 

să vrea să oprească pe manifestanți, ori să afirme 

numai că i-a somat să se oprească, sau să meargă 

pe altă stradă sau pe altă parte a străzii şi astfel 

se vor putea inventa infracţiuni în sarcina oricui. 

După lege, aceasta nu s'ar putea întâmpla; dar, 

pentrucă moravurile noastre, din nenorocire, per- 

mit multe lucruri, care nu corespund legilor, con- 

vin să fie ştearsă din proiect şi această dispoziţie. 

(Aplauze). 

Vedeţi, d-lor deputaţi, că am toată bunăvoința 

de a îmbunătăţi legea şi v'aşi fi dovedit aceasta 

mai curând, dacă, pentru a veni la rând să vor- 

besc, nu ar fi trebuit să rabd vreo 15 şedinţe. 

(Ilaritate). 
Mai sunt vreo două-trei chestiuni de detaliu, 

asupra cărora sunt gata să discut şi să primesc 

modificările ce se vor propune în scopul de a ga- 

ranta, că din aplicarea acestei legi, să nu suiere 

oamenii de treabă; pentrucă nu ne putem gândi 

să urmărim pe oamenii de treabă, ci pe aceia care 

vor să distrugă Statul acesta.
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D-l 7. Zelea-Codreanu: D-le ministru, vedeţi 
d-voastră că cei îmbrăcaţi în cămaşa verde nu 
sunt oameni de treabă; că ei lucrează contra in- 

tereselor de stat ? 
D- G. G. Mironescu, vice-preşedinte a! Consi- 

liului de Miniştri, ministru de interne şi ad-interim 
la externe: Nu am spus aceasta. Am spus numai: 
cămaşa verde trebue să nu dea naştere la misti-. 
ficări... 

D-l 7. Zelea-Codreanu: La nimic. 
D-l G. G. Mironescu, vice-preşedinte al Consi- 

liului de Miniştri, ministru de interne şi ad-interim 
ia externe: D-lor, în definitiv, chestiunea trebue 
privită dintr'un punct de vedere mai înalt. Să nu 
ne pierdem în tucruri mici de acestea, care, în de- 
finitiv, privesc aplicarea legii sau temerea de o 
rea aplicare. Noi vroim să facem o lege care să 
asigure liniştea ţării (aplauze pe băncile majorită- 
fii), pentrucă avem convingerea intimă, profun- 
dă, că ne găsim într'o situaţie foarte grea. 

Domnilor deputaţi, ni s'a cerut din mai multe 
părţi să arătăm aci în public care sunt elementele, 
care sunt dovezile, de natură a evidenția pentru 
toată lumea, că ne găsim într'o situațiune excep- 
țională ce ne sileşte să venim cu un asemenea pro- 
iect. 

Să-mi permiteţi să răspund la această ches- 
tiune, 

Vi s'a spus tot ce se putea spune, îără a se com- 
promite cercetările ce sunt în curs. 

In timpul din urmă S'au găsit încă numeroase“ 
documente într'o ţară străină, unde era un centru 
special, care se ocupa de organizarea, în Româ-
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nia, de mişcări de acest fel. Chiar ieri ne-au sosit 
documente noui, care ne dau şi indicaţiuni de per- 
soane şi indicaţiuni de planuri şi de toate mijloa- 
cele ce s'au utilizat, sau sunt pe cale să se utili- 
zeze. 

Dar, de ce ni se cere nouă ca, în cursul acestor 
cercetări şi în mijlocul atâtor mari greutăţi ce în- 
tâmpinăm ca să aflăm pe toţi acei care instigă şi 
mijloacele de care dispun, să dăm pe faţă toate 
elementele cercetărilor pe care le-am întreprins 
şi toate probele ce am isbutit a afla ? 

Aceste date, spuse în public, vor folosi tocmai 
acelora care instigă şi vor să destrame Țara Ro- 
mânească. Știind rezultatele cercetărilor de până 
acuma şi elementele de informare de care dispu- 

nem, ei pot lua măsuri ca să împiedice continua- 
rea cu folos a cercetărilor şi să preîntâmpine mă- 
surile de salvare pe care le-am lua. 

Prin urmare, tocmai duşmanii ţării acesteia, 
tocmai aceia care încearcă să ne destrame ţara, 

tocmai ei au marele interes ca să desvăluim în 
public tot ce ştim de planurile şi mijloacele lor. 

Nimeni nu ne poate obliga să facem lucrul a- 
cesta, care ar însemna o trădare a intereselor su- 
perioare ale ţării şi nu numai noi, dar oricine al- 
ţii ar îi în locul nostru, nu ar putea face aseme- 
nea lucru. 

Vă rog să fiţi încredinţaţi, că nu avem nicio 
altă intenţie decât aceea de a nu lăsa să se întindă 
răul şi de a-l stârpi. (Aplauze prelungite pe băn- 
cile majorității şi pe unele bănci ale opoziției, stri- 

găte de bravo).
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In fond, totul este o chestiune de încredere. 

Dacă d-voastră nu aveţi convingerea, că noi 

căutăm, cu inima curată, să îndreptăm răul, să 

înlăturăm primejdia care ne ameninţă, se înţelege 

că veţi face ce veţi crede. 

Dar dacă aveţi încredere în noi, trebue să vo- 

taţi acest proiect de lege, pentrucă el este menit 

să oprească valul dezordinei şi să asigure liniş- 

tea în ţară. (Aplauze prelungite pe băncile majio- 

rității şi pe unele bănci ale opozitiei).



12 avril, 1933 

Discours prononce au dejeu- 
ner offert (au Ministere des: 
Affaires Etrangeres) par le Gou- 
vernement roumain, en lhonneur 
de Monsieur le Ministre de 
France, Gabriel Puaux, qui allait 
quitter la Roumanie. 

Monsieur le President, 

Excellence, 

Messieurs, 

Son Excellence Monsieur Gabriel Puaux, nom- 

m6 Ministre de France ă Vienne, doit nous quitter. 

C'est avec un râel sentiment d'amertume que 

nous avons appris cette nouvelle, car nous devons 

nous sâparer d'un grand ami de notre peuple. 

Pendant cinq ans il a accompli superieurement 

sa mission en Roumanie et a collabore d'une ma- 

ni&re cordiale avec le Gouvernement Rounain. 

Ayant une tr&s haute conception de la tâche 

d'un diplomate, il a developpe ici une activit€, 

digne de tous les 6€loges. 

Ne se confinant pas dans les obligations tradi- 

tionnelles de sa charge, il a voulu penetrer lâme 

de la nation, auprăs de laquelle il €tait accrâdite. 

[l a &tudi€ notre pass€, nos relations, au cours
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des siecles, avec la grande nation frangaise, nos 

probl&mes actuels politiques, €conomiques, litt6- 

raires, ainsi que la structure psychologique de 

notre peuple. 
Il a visite tous les coins de notre pays et, par 

ies conicrences qu'il a donnâes dans toutes nos 
provinces, il a fait vibrer partout le coeur rou- 
main pour la grande nation soeur et a rpandu, 
dans tout le pays, avec un talent exceptionnel, la 

belle pensâe îrancaise. 
Sa tâche a ât€, en mâme temps, difficile et a- 

grâable. 
Difficile, parce qu'il s'est employ€ ă reniorcer 

une amiti€ qui existait depuis toujours, double 
d'une vive reconnaissance de la Roumanie pour 

la France et cimeni€e ă jamais, par le sang verse 

en commun pour la mâme juste cause. 
C'etait donc une entreprise tres difficile d'a- 

jouter encore quelque chose ă ces viis sentimenis 
d'affection sincere et traditionnelle. 

Monsieur le Ministre Puaux a pourtant r6ussi 
ă approfondir encore ces sentiments et â agrandir 

la sphere du rapprochement franco-roumain. 
C'est lă un grand mârite, 
Dautre part, sa tâche 6tait agrâable, parce 

qu'il travaillait dans un sillon creus€ depuis long- 
temps et l'aitection profonde de la Roumanie 
pour la France lui ouvrait des larges possibilites 
d'action. 

II en a profit& admirablement et par son labeur 
de Cinq ans, a resserr€ toujours davantage les 
liens indissolubles qui unissent nos deux pays. 

Son dâpart coincide avec une grande action
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internationale, qui nous commande d'unir nos ei- 

forts ă ceux de la France, pour maintenir et ga- 

raniir la tranquillit& du monde. 

Fortement attachâes ă Pidee de la paix, nos 

deux nations sont obligâes, dans leur interât et 

dans Pinterât suprâme de Phumanit€, ă faire tout 

ce qui depend d'elles afin de maintenir Pocuvre de 

justice consacrâe par les traits actuels; car toute 

tentative d'y apporter un changement risquerait 

d'amener la guerre, avec ses funestes cons6- 

quences. 
Pour &viter une telle catastrophe, les peuples 

laborieux et pacifiques doivent se grouper autour 

de Vtendard de la paix, ă câte de la France, h€- 

roique dans la guerre, gâncreuse dans la paix. 

Dans son nouveau poste, le Ministre Puaux 

travaillera pour le mâme but et nous lui souhai- 

tons le plus franc succes. 

Pour Pactivit€ qu'il a dâployee en Roumanie, 

en faveur de Punion de nos deux peuples, le Gou- 

vernement Roumain lui exprime sa proionde gra- 

titude. 
Nous lui adressons aussi, en ce moment de s€- 

paration, tous les voeux de bonheur pour lui, 

ainsi que pour Madame Puaux. 

Messieurs, 

Je vous prie de vous unir ă moi pour lever nos 

verres en Phonneur de Son Excellence Monsieur 

Puaux et pour la plus grande gloire de la France, 

amie et alise du peuple roumain. 
 



— 9286 — 

TRADUCERE 

12 Aprilie, 1933 

Discurs roslit la dejunul dat 
de Guvernul român, la Minisfe- 
rul Afacerilor străine, în onoa- 
rea Domnului Ministru al Fran- 
fei, Gabriel Puaux, care părăsea 
România. 

Domnule Preşedinte, 

Excelență, 

Domnilor, 

Excelenţa Sa d-l Gabriel Puaux, numit ministri 
al Franţei la Viena, trebuie să ne părăsească. 

Am aflat această veste cu un real sentiment de 
amărăciune, pentru că trebuie să ne despărțim de 
un mare prieten al poporului nostru. 

Timp de cinci ani, D-sa şi-a îndeplinit în mod su- 
perior misiunea în România şi a colaborat într'un 
mod cordial cu guvernul român. 

Având o foarte înaltă concepţie despre sarcina 
unui diplomat, d-sa a desfăşurat aici o activitate 
demnă de toate elogiile. 

Nemărginindu-se în obligaţiile tradiţionale ale mi- 
siunei sale, a vrut să pătrundă sufletul naţiunii, pe 
lângă care era acreditat. 

A studiat trecutul nostru, legăturile noastre dea- 
lungul veacurilor cu marea naţiune franceză, proble- 
mele noastre actuale politice, economice, literare şi 
structura psihologică a poporului nostru. 

A vizitat toate colţurile ţării noastre şi, prin con- 
ferințele pe care le-a ţinut în toate provinciile noas- 
tre, a făcut să vibreze pretutindeni înima româ- 
nească pentru marea naţiune soră şi a. răspândit în
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toată ţara, cu un îalent excepţional, frumoasa gân- 

dire franceză. 
Sarcina sa a fost în acelaş timp grea şi plăcută. 

Grea, pentru că a lucrat să întărească o prietenie 

care exista de totdeauna, însoțită de o vie recunoş- 

tință a României pentru Franţa şi cimentată pentru 

veşnicie prin sângele vărsat în comun pentru ace- 

iaş dreaptă cauză. 

Fra deci o operă foarte grea să adauge încă ceva 

acestor vii sentimente de afecţiune sinceră şi tradi- 

țională. 

D-l ministru Puaux a izbutit totuşi să adâncească 

şi mai mult aceste sentimente şi să mărească sfera 

de apropiere îranco-română. 
Acesta este un mare merit, 
Pe de altă parte, sarcina sa era plăcută, pentru că 

lucra într'o brazdă săpată de multă vreme, iar afec- 

țiunea profundă a României pentru Franţa îi des- 

chidea largi posibilităţi de acţiune. 

A profitat admirabil de aceasta şi prin munca sa 

de cinci ani a strâns mereu tot mai mult legăturile 

indisolubile care unesc cele două ţări ale noastre. 

Plecarea sa coincide cu o mare acţiune interna- 

țională, care ne ordonă să unim sforţările noastre 

celor ale Franţei, pentru a menţine şi garanta liniş- 

tea lumii. 
Puternic ataşate ideii de pace, naţiunile noastre 

sunt obligate, în interesul lor şi în interesul suprem 

al umanităţii, să facă tot ce depinde de ele pentru a 

menţine opera de dreptate consacrată de tratatele 

actuale, pentru că orice încercare de a-i aduce vre-o 

schimbare ar risca să aducă războiul, cu urmările 

lui funeste. ” 
Pentru a evita o asemenea catastrofă, popoarele 

harnice şi paşnice trebuie să se griipeze în jurul 

steagului păcii, alăturea de Franţa, eroică în răz- 

boiu, generoasă în pace. 
In noul său post, ministrul Puaux va lucra pentru 

aceeaş ţintă şi îi urăm cel mai îranc succes.
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Pentru activitatea pe care a desfășurat-o în Ro- 
mânia, în favoarea unirii celor două popoare ale 

noastre, guvernul român îi exprimă adânca lui recu- 

noştință. 
Îi adresăm de asemenea, în această clipă de des- 

părţire, toate urările de fericire pentru d-sa şi pen- 

tru d-na Puaux. 

Domnilor, 

Vă rog să vă uniţi cu mine pentru a ridica paharul 
în cinstea Excelenței Sale d-l Puaux şi pentru cea 

mai mare glorie a Franţei, prietenă şi aliată a po- 
porului român,



28 Mai, 1933 

Discurs rostit la Adunarea 
antirevizionistă convocată la A- 
renele Romane, adunare la care 
au finut cuvântări şi reprezen- 
tanții Jugoslaviei şi Cehoslova- 
ciei. 

lubiţi Cetăţeni, 

Ne-am adunat aci ca să afirmăm în nod so- 

lemn, în faţa lumei civilizate, hotărîrea noastră 

de a apăra cu preţul vieţii, hotarele de astăzi ale 

ţării. 
Aceste hotare sunt drepte şi fireşti. 

Pentru apărarea lor, suntem uniţi laolaltă, în 

jurul iubitului nostru Rege, toate partidele poli- 

tice şi toţi oamenii de bine din această ţară, Ro- 

mâni de origină sau minoritari. 

Reprezentanţi eminenţi ai aliaţilor noştri din 

Mica Inţelegere au venit aici ca să declare, ală- 

turi de noi, ferma lor hotărîre de a face îront unic, 

contra oricui ar încerca să ne răpească o palmă 

de pământ din teritoriile noastre actuale. 

Mica Inţelegere şi alianțele noastre cu Franţa 

şi cu Polonia constituesc o unire indisolubilă pen- 

tru apărarea păcei şi a dreptăţei. 

Vom apăra pacea şi dreptatea cu aceeaşi ener- 

gie cu care am apărat existenţa noastră. 
19
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Agitaţiunea pentru revizuirea tratatelor cu pri- 

vire la graniţele Statelor, este neîntemeiată şi pe- 

riculoasă. 

Este neîntemeiată, fiindcă graniţele actuale sunt 

o. operă de dreptate. 
Noi nu cuprindem în hotarele noastre nimic la 

care nu avem drept, dar mai puţin decât avem 

dreptul. 
Revizionismul însemnează reîntronarea nedrep- 

tăţii şi întoarcerea în robie. 
Prin jertfe de nedescris, în marele război, am 

isbutit să ne liberăm. 
Intoarcerea la robie este imposibilă. 
Vom şti să ne apărăm contra oricărei aseme- 

nea încercări. 
Revizionismul înseamnă războiul. 
Nimeni nu trebue să se aştepte că vom ceda de 

bună voie un petec de pământ din teritoriul nos- 
tru, fiindcă nu este drept. | 

Vor trebui dar să încerce a cuceri cu forţa. 
Cei ce propovăduesc revizuirea hotarelor îm- 

ping deci la război. 
Răspunderea lor este mare. Consecințele răz- 

boiului sunt uneste şi pot fi fatale tocmai pentru 
cei cari îl provoacă. 

Revizionismul mai însemnează prăbuşirea eco- 
nomică şi financiară. 

In adevăr, agitația revizionistă seamănă în 
toate ţările neîncrederea şi teama de război. Prin 
aceasta, ea este o cauză de prelungire şi de agra- 
Vare a CTrIZEI grozave ce ne apasă şi care ame- 

ninţă însăşi civilizaţiunea.
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Din toate punctele de vedere dar, agitația re- 
vizionistă este funestă. 

Revizionismul este un atentat la libertatea po- 
poarelor şi o crimă contra civilizaţiunii şi uma- 
nităţei. 

De aceia, îndemnați nu numai de interesul şi 
drepturile noastre, dar şi de interesele superioare 
ale civilizaţiunei, declarăm că vom lupta cu ul- 

tima energie împotriva încercărilor revizioniste. 
Dorinţa noastră vie este de a evita conilictele 

şi luptele, de a colabora cu toate popoarele, în 
pace şi bună înţelegere, spre progresul continuu 
al omenirei întregi. 

Dar, dacă vom îi siliţi la luptă, vom şti să ne 
apărăm şi să învingem. 

Alături de noi, vor îi la timp şi alte popoare, 
pentru a apăra dreptatea, libertatea şi civiliza- 
ţiunea. 

Spre a preveni şi împiedeca rezultatele funeste 
ale agitaţiei revizioniste, astăzi, în mod solemn, 
în numele drepturilor noastre sacre şi în numele 

intereselor supreme ale civilizaţiei, adunaţi în ca- 

pitalele Statelor Micei Inţelegeri şi în principalele 
lor oraşe, cerem celor ce fac această agitaţie, să 

înceteze. (Aplauze îndelung repetate. Ovafii).



4 juin, 19535 

Discours prononcă6, au nom 
du Gouvernemeni, ă la s€ance 
d'ouverture de la Conf&rence des: 
Elats Agricoles de l'Europe cen-- 
trale et orientale, 

Mesdames, 

Messieurs, 

Vai la mission agrâable de vous souhaiter la 
bienvenue au nom de gouvernement roumain. 

Je suis heureux de saluer en vous les reprâsen- 
iants &minents des peuples qui se sont unis entre 
eux et avec le peuple roumain pour defendre en- 
semble leurs interâts agricoles. 

Cette defense en commun de nos interâts n'im- 
plique pas L'idee de lutte, mais celle de coopăra- 
tion. En eifet, il ne s'agit pas de livrer bataille â 
d'autres peuples, mais de collaborer tous en- 
semble pour trouver un remede aux maux dont 
nous —peuples agricoles, — soufirons et au ma- 
laise qui tourmente toutes les nations civilis€es. 

Nous n'entendons pas faire une politique &go- 
iste, qui ne tiendrait compte, que de nos propres 
interâts. Nous voulons coordonner nos interâts 
lEgitimes avec ceux des autres nations de monde 
et assurer notre droit de vivre et de prosperer,
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dans le cadre de Ia solidarit€ generale des peuples 
'Civilis€s. 

La veritable solution de la crise ne peut se 
trouver que sur le plan mondial, la crise 6tant 
universelle. Vers une telle solution seront diriges 

ious les efforts â la Conference de Londres qui 

va bientât se rcunir. 
Dans la conference qui s'ouvre aujourd'hui se- 

ront recherchâs et îixes les moyens les plus pro- 
pices pour porter remede ă la situation, en sau- 
vegardant les interâts agricoles de nos pays — 
moyens que nous allons proposer ă la Conierence 

de Londres. 
Les idees fondamentales qui nous guident sont 

connues. Elles ont €€ formulees ă la Conicrence 

de Varsovie en aofit 1930 et depuis elles ont îait 

leur chemin. 
Le traitement prâfârentiel et les accords r6- 

gionaux sont maintenant presque generalement 

admis. 
Les trois Etats de la Petite Entente ont €tabli 

dernicrement les jalons de leur cooperation €67o- 
nomique dans le cadre des idees adoptâes par la 

Conference de Varsovie. 
Il est, en effet, naturel — et jai eu loccasion 

de le dire il y a quelques annâes ă Genâve, de- 

vant la Soci&te des Nations, — que, pour arriver 

ă une organisation €conomique solidaire de lEu- 

rope ou du monde, il faut proceder par €tapes. 

II faut coordonner d'abord les interâts de deux, 

de trois, de quatre Etats, et €largir continuelle- 

ment le cercle. 
On €tablirait de cette îacon des unions €cono-
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miques. regionales. On organisera dans les di- 
verses parties de l'Europe ou du monde de telles 
unions et on ferait ensuite la liaison d'ensemble. 

II faut travailler avec ardeur dans cette direc- 
tion. Une federation &conomique europâenne, qui 

pourrait devenir mondiale, garantirait ă tout 
jamais la paix et la prosperit€ du monde; 

On a commenc€ ă se rendre compte de l'im- 
portance  preponderante du facteur €conomique. 
C'est lui qui- va dâterminer les vicissitudes de la 
vie des nations. 

L'Union €conomique des peuples civiliss pour 
vivre îraternellement et prosprer sans entraves, 
— voici lavenir grandiose vers lequel nous de- 
vons tendre. 

Preparons le avec mâthode et sincârite€, rom- 
pant resolument avec un pass€ triste, fait d'iso- 
iement, de haines et de guerre. 

Par vos travaux, en fixant les moyens de sau- 
vegarder en commun les înterâts agricoles de nos 
pays, dans le cadre esquiss€, vous favorisez aussi 
le rapprochement de nos peuples. 

Le Gouvernement roumain, par ma VOiX, €xX- 
prime ses plus vifs souhaits pour le succes de cette 
conicrence et vous adresse ses meilleurs VOcux 
pour la prosperit€ des pays que vous represeniez.
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TRADUCERE 
4 runie, 1933 

Discurs rostit în numele gu- 
vernului român la şedinfa de 
deschidere a Conferenjei State- 
lor Agricole din Europa cen- 
trală şi orientală. 

Doamnelor, 

Dormnnilor. 

Am plăcuta misiune să vă urez bun venit în nu- 

mele guvernului român. 
Sunt fericit să salut în d-voastră pe reprezentanţii 

eminenţi ai popoarelor care s'au unit intre ele şi cu 

poporul român, ca împreună să apere interesele lor 

agricole, 
Această apărare în comun a intereselor noastre 

nu implică ideia de luptă, ci pe aceia de cooperaţie. 
Intr'adevăr, nu este vorba să dăm o bătălie cu alte 

popoare, ci să colaborăm toţi împreună, spre a găsi 

un remediu relelor de care suferim — noi popoarele 

agricole, — spre a înlătura răul ce chinuește tcate 

naţiunile civilizate. 

Nu înţelegem să facem o politică egoistă, care 

mar ţine seamă decât de propriile noastre interese. 

Vrem să coordonăm interesele noastre legitime cu 

ale celorlalte naţiuni ale lumii şi să asigurăm drep- 

tul nostru de a trăi şi de a prospera, în cadrul so- 

lidarităţii generale a popoarelor civilizate. 

Adevărata soluţie a crizei nu poate fi găsită de- 

cât pe planul mondial, criza. fiind universală. Spre 

o astfel de soluţie vor îi îndreptate toate sforțările 

la conferinţa dela Londra, care se va întruni in 

curând.
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In conferinţa care se deschide astăzi vor îi cer- 
cetate şi fixate mijloacele cele mai propice spre a 
remedia situaţia, salvgardând interesele agricole ale 
ţărilor noastre, pe care le vom propune la conferinţa 
dela Londra. 

Ideile fundamentale care ne călăuzesc sunt Cunos- 
cute. Ele au fost formulate la conferinţa dela Var- 
şovia, în August 1930 şi de atunci au câştigat teren. 

Tratamentul preferenţial şi acordurile regionale 
sunt acum admise aproape de toţi. 

Cele trei State ale Micei Ințelegeri au stabilit de 
curând jaloanele cooperării economice, în cadrul 
ideilor adoptate de Conferinţa dela Yarşovia. 
Intr'adevăr, este firesc şi am avut prilejul să o 

spun acum câţiva ani la Geneva, în fața Societăţii 
Naţiunilor, că spre a ajunge la o organizare ccono- 
mică solidară a Furopei sau a lumii, trebue să se 
procedeze prin etape. 

Trebuesc mai întâi coordonate interesele a duuă, 
a trei, a patru state şi apoi lărgit mereu cercul. 

Se vor stabili în felul acesta uniuni economice re- 
gionale. Se vor organiza în deosebite părţi ale Eu- 
ropei şi ale lumii asemenea uniuni şi se va îace apoi 
legătura de ansamblu. 

Trebue lucrat cu sârguință în această direcţie. O 
îederaţie economică europeană, care ar putea să de- 
vină mondială, ar garanta pe veci pacea şi prosperi- 
tatea lumii. 

Lumea a început să-şi dea seama de importanţa 
preponderantă a factorului economic. El va deter- 
mina vicisitudinile vieţei naţiunilor. 

Uniunea economică a popoarelor civilizate, spre 
a trăi frăţeşte şi a prospera fără piedici, — iată vii- 
torul măreț către care trebue să tindem. 

Să-l pregătim cu metodă şi sinceritate, rupând 
hotărit cu un trecut trist, alcătuit din izolare, din 
ură şi din războaie. 

| Prin lucrările d-voastre, fixând mijloacele de a 
salvgarda în comun interesele agricoie ale țărilor
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noastre, în cadrul schiţat, favorizați şi apropierea 
popoarelor noastre. 

Guvernul român, prin glasul meu, exprimă cele 
mai vii urări pentru succesul acestei conferinţe şi 
vă adresează cele mai bune urări pentru prosperi- 
zatea ţărilor pe care le reprezentaţi.



24 juin, 1935 

Discours prononce au diner 
offert au Ministere des Affaires 
Etrangeres par le Gouvernerment 
roumain, en l'honneur de Mon- 
sieur le Minislre de Suede, le 
Baron Alstromer, qui allait quit- 
ter la Roumanie. 

Excelience, 

Messieurs, 

Son Excellence Monsieur le Baron Alstromer 
nous quitte, apres avoir represente la Suede en 
Roumanie, pendant sept ans et demi. 

Dans cet intervalle de temps, grâce ă son ac- 
tive collaboration avec le Gouvernement rou- 
main, les rapports entre la Su&de et la Roumanie 
ont €t€ resserres et les relations &conomiques 
entre nos deux royaumes ont pris un dâvelloppe- 
ment apprâciable. 

En travaillant pour ce resultat, Monsieur le 
Baron Alstromer a servi les interâts de nos deux 
pays. 

Je suis heureux de lui exprimer aujourd'hui, 
au nom du Gouvernement roumain, notre grati- 
tude. 

Son depart nous cause de vifs regrets.
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Nous nous s6parons d'un bon ami, qui laisse 
„ les meilleurs souvenirs. 

Nous lassurons de notre sincere sympathie et 
lui adressons nos meilleurs voeux pour .son bon-- 
heur, 

Je vous convie, Messieurs, de lever nos verres, 
en Phonneur de Son Excellence Monsieur le Ba- 
ron Alstromer, ainsi que pour la plus grande 
prosperite du Royaume de Suede. 

TRADUCERE 

24 lunie 1933 

Discurs rostit la banchetul 
oferit de Guvernul român la Mi- 
nisterul Afacerilor Sirăine: în 
onoarea D-lui Ministru al Sue- 
diei, Baronul Alstromer, care 
părăsea komânia. 

Excelență, 

Domnilor, 

Excelenţa Sa Domnul Baron Alstromer ne pără- 

seşte, după ce a reprezentat Suedia în România, 
timp de şapte ani şi jumătate. 

In acest răstimp. prin activa D-sale colaborare cu 
guvernul român, legăturile dintre Suedia şi Româ- 
nia s'au strâns, iar relaţiunile economice dintre cele 

două regate au luat un avânt apreciabil. 
Muncind pentru acest rezultat, Domnul Baron 

Alstromer a servit interesele ambelor ţări
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Sunt fericit să-i pot exprima astăzi gratitudinea 

noastră, în numele guvernului. 
Plecarea D-sale ne pricinueşte vii regrete. 
Ne despărţim de un bun prieten, care lasă aici 

cele mai frumoase amintiri. 
Îl asigurăm de sincera noastră simpatie şi-i adre- 

săm cele mai bune urări de îericire. 
Vă rog, Domnilor, să ridicăm paharele noastre în 

cinstea Excelenței Sale Domnului Baron Alstromer 
Şi pentru cea mai mare prosperitate a Regatului 
Suediei.



27 Iulie, 1933: 

Apărarea pasivă a fărei şi 
măsurile pentru ocrotirea popu- 
lației contra alacurilor aeriene,— 
Cuvântare rostită la Radio-Bu-- 
cureşti. 

Iubiti ascultători ai Radio-ului, 

Vă voiu vorbi câteva cuvinte despre Apărarea 
Pasivă a Țărei, adică în special despre măsurile 

pentru protecţia populaţiei contra atacurilor ae- 

riene. 
Războiul era altă dată o luptă — şi chiar în 

genere o luptă cavalerească — între două armate. 

Populaţia din afara zonei înguste a războiului 
nu era ameninţată. Ba, chiar în zona războiului, 

femeile şi copiii erau cruţaţi. 

Dar marele războiu mondial a schimbat noţiu- 

nea tradiţională. 

Războiul a devenit o ciocnire a popoarelor. 

Toată populaţia participă la războiu, până la 

foarte mare îndepărtare de zona de luptă. 

Întreaga populaţie a ţărei, de pe întregul ei teri- 

toriu, este ameninţată de tunurile cu tragere foarte 

lungă şi mai ales de bombele avioanelor şi diri- 

abilelor duşmane, cari pot pătrunde întregul te- 

ritoriu şi produce dezastre fatale. ”
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Pentru a intimida populaţia şi a scădea astfel 
capacitatea de luptă a naţiunei, pentru a împie- 
deca aprovizionarea armatelor, pentru a îngreuna 
ori împiedeca alimentarea populaţiei, inamicul 
atacă cu bombe explosive, incendiare ori otrăvi- 
toare oraşele mari, centrele industriale, fabricile 
de tot îelul, căile ferate şi populaţia paşnică. 

După catastrofa ultimului războiu, era de aş- 

teptat ca războiul să fie pentru totdeauna supri- 
mat între popoarele civilizate şi în adevăr ele au 
declarat solemn în acte internaţionale — în deo- 
sebi în pactul Briand-Kellog — că reprobă răz- 
boiul şi nu vor recurge niciodată la el. 

Totuşi frământările continui ale naţiunilor nu 
ne asigură că nu vom mai avea războiu şi, de 
apt, toate popoarele civilizate se pregătesc să se 
apere cu armele, dacă nu chiar să atace. 

In scopul acestei apărări, se fac intensiv noui 
cercetări ştiinţifice, menite a perfecționa posibili- 
tăţile de apărare, dar şi cele de atac, pe toate 
căile şi cu deosebire pe cea aeriană. 

De aceea pericolul aerian a sporit mult dela 
războiu încoace şi sporeşte mereu. 

Intr'adevăr, azi, avioanele de bombardament 
transportă în mod obişnuit 1000 kgr. pe o rază 
de 1000 km. 

Există însă avioane cari duc 2000 şi chiar 3000 
kg. pe o rază de 2000 km. 

Această încărcătură poate fi formată din bom- 
be incendiare, bombe explosive, gaze otrăvitoare, 
astixiante, lacrimogene, etc., lichide inflamabile 
sau culturi microbiene. 

Contra centrelor populate, cele iai teribile
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dezastre. produc bombele incendiare, ce. ard cu o 
iemiperatură de 2—3.000 grade. 

Aceste mijloace distructive sunt încă mult spo- 
tite, când. se întrebuinţează dirijabilele sau zepe- 
linurile şi necontenit ştiinţa inventează mijloace 
din ce în ce mai puternice. 

De aceea este o datorie imperioasă a Guver- 
nului şi a oricărui bun român ca, din timp, să ne 
organizăm apărarea teritoriului contra atacurilor 
aeriene, astfel ca, în cazul când vre-odată vom îi 
atacați, să nu ne găsim Surprinşi fără mijloace de 
apărare. 

Această organizare a apărărei este cu atât mai 
insemnată cu cât ea nu numai suprimă sau micşo- 

rează dezastrele, dar dă populaţiei liniştea, ştiind 
că are mijloace de protecţie şi împiedecă panica 
ce aduce dezordini şi mari nenorociri. 

Apărarea aceasta întăreşte astiel rezistenţa 
naţiunei şi prin însăşi aceasta ajută izbânda. 

Ea mai ajută victoria prin faptul că dă linişte 
suiletescă soldaţilor, cu privire la soarta familii- 
lor lor de acasă şi măreşte astiel curajul lor şi 
puterea lor de luptă. 

Cu aceste scopuri, am început de câtva timp, 
la Ministerul de Interne, organizarea apărărei 
pasive, — alături de apărarea activă, contra ata- 
urilor aeriene, care se organizează de Ministe- 
rul Apărărei Naţionale. 

In adevăr, apărarea contra atacurilor aeriene 
cuprinde două părţi bine distincte ; 

]. Apărarea Activă, cu a cărei organizare este 
însărcinat Ministerul Apărărei Naţionale. Această 
apărare tinde să distrugă aeronavele inamice, prin
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tunuri antiaeriene, mitraliere, etc., sau să le îm- 
piedece să-şi atingă ţinta. 

2. Apărarea pasivă, ce cade în special în sar- 

cina Minsterului de Interne, care va lucra cu aju- 
torul celorlalte Ministere, servicii publice sau par- 
ticulare şi cu concursul populaţiei însăşi. Apăra- 
rea pasivă are de scop să limiteze şi să micşoreze: 
efectele bombardamentelor aeriene asupra popu- 
iaţiei şi asupra resurselor teritoriului, fie asigu- 
rându-le o protecţie directă, fie micşorând efica- 
citatea atacurilor. 

Apărarea Pasivă este o problemă complexă. 
Pe lângă activitatea cerută tuturor autorităţilor: 

prin atribuţiunile ce le revin, ea cere concursul 
fiecărui locuitor, căci apărarea trebue organizată. 
în cele mai mici amănunte şi trebue să se instru- 
iască populaţia şi tot personalul ce ajută la înfăp- 
tuirea apărărei. 

In linii generale apărarea pasivă cuprinde : 
1. Serviciile ce iau măsuri de siguranță şi a- 

nume : 
— Serviciul de pândă locală, având misiunea 

de a supraveghia aerul. 
— Alarma, prin care se înştiințează populaţia. 

de sosirea unui atac aerian. 
— Stingerea luminilor. 
2. Serviciile ce iau măsuri preventive şi anume: 

__— Adăposturi şi tranşee, ce au de scop a pro- 
teja populaţia contra bombardamentelor aeriene. 

— Aprovizionarea cu măşti pentru gaze a po- 
pulției şi instrucţii asupra întrebuinţărei măştilor. 
— Măsuri de împrăştiere din oraşele şi comu-
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nele cu populaţie prea. densă, în comunele apro- 
piate mai puţin aglomerate. 
— Măsuri de evacuare a populaţiei, a depozi- 

telor, a instituţiilor, etc. în regiuni mai puţin ex- 
puse. 

3. Serviciile ce iau măsuri de salvare, care sunt: 
— Descoperirea şi identificarea gazelor to- 

xice. 
— Strângerea victimelor şi îngrijirea ior. 
— Stingerea incendiilor. 
— Curăţirea dărâmăturilor, desinfectarea lo- 

curilor contaminate şi ridicarea proectilelor (bom- 

belor) neexplodate. 
4. Serviciul de Poliție şi control, care dă con- 

cursul pentru menţinerea ordinei şi executarea 

tuturor prescripţiunilor, ordonanţelor şi consem- 
nelor date de către Şeful Apărărei Pasive res- 

pectiv. | 
Apărarea pasivă cuprinde deci un complex de 

măsuri, ce trebuesc realizate din timp, pentru a 

nu îi surprinşi nepregătiţi. 
Nu trebue să uităm că unul din principalele pe- 

ricole ale unui atac aerian constă în panica ce se 
produce, în cazul când el se deslănţue asupra u- 
nei populaţii neprevenită şi nepregătită spre a în- 

irunta asemenea atacuri. 

Din cauza panicii, pierderile suferite de popu- 

laţie se măresc considerabil; iar mijloaceie de a- 
părare nu mai pot uneori avea nici o eficacitate. 

Este dar indispensabil ca din timp de pace: 

1. Să organizăm serviciile apărărei pasive, uti- 

lizând cât mai judicios mijloacele în personal şi 
material, pentru ca apărarea să fie pusă în apli- 

G. G. Mironeseu. — Cuvântări. 20
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care cu cea mai mare rapiditate, preciziune şi e- 

conomie. | 

- 2, Să instruim populaţia de felul cum trebue să 
se apere şi de modul cum fiecare trebue să dea 
concursul, pentru înfăptuirea acestei mari opere 
de interes naţional. | 

Ministerul de Interne având sarcina conducerei 
apărărei pasive, — organizarea ei se face sub 
egida acestui Minister. 

EI a luat deja diferite măsuri, a alcătuit un re- 
gulament general şi a dat instrucţiuni organelor 
administrative. 

Acuma, cu concursul unei comisiuni speciale, 
va organiza în ţară, demonstraţiuni practice de 
organizarea apărărei pasive. 

Prefecţii în judeţ şi Primarii în comune vor îi 
responsabili de organizarea apărărei şi de instrui- 
rea populaţiei. Ei vor avea concursul obligator al 
tuturor organelor oficiale. 

Pentru ca cei responsabili să poată îndeplini 
greaua sarcină de a pregăti şi pune în aplicare 
măsurile de apărare pasivă, trebue ca populaţia 
însăşi, asociaţiunile şi persoanele, ce concură la 
efectuarea acestei apărări, să dea dovadă de mul- 
tă disciplină, fără de care orice întreprindere co- 
lectivă nu poate da nici un rezultat. 

| In scopul ca fiecare să fie lămurit asupra gra- 
vităţei pericolului ce ne aşteaptă în caz de răz- 
boiu, precum şi asupra diferitelor mijloace de a- 
pârare, am organizat, cu concursul Societăţii de Radiodifuziune şi a unui număr de specialişti, o serie de conferinţe la Radio.



— 307 — 

Aceste conferinţe se vor ţinea cam odată pe 
săptămână şi sper că vor îi de mare folos tutu- 
ror, atât prin subiectele ce se vor trata, cât şi 
prin competinţa . recunoscută a celor ce cu atâta 
bunăvoință şi simţ patriotic s'au pus la dispoziţia 
noastră.



5 Februarie, 1955 

Politica externă a lui Mihail 
Kogălniceanu. — Conferinfă [i- 
nută la kRadio-Bucureşiti, 

Iubiți ascultători ai Radio-ului, 

După propunerea „Fundaţiei culturale Mihail 
Kogălniceanu“, Societatea de Radiodituziune a 
admis ţinerea unei serii de câteva conierinţe asu- 
pra activităţii multiple şi strălucite a marelui nos- 
tru înaintaş Mihail Kogălniceanu. 

D-l Profesor N. Iorga a început Sâmbătă 2 Fe- 
bruarie seria conferinţelor, expunându-vă perso- 
nalitatea lui Mihail Kogălniceanu în complexul ei. 

Apoi, cercetarea diverselor aspecte ale activi- 
tăţii acestui mare Român a fost încredinţată la. 
diferiţi conferenţiari. | 

Mie mi s'a dat sarcina de a vă vorbi despre 
activitatea lui Mihail Kogălniceanu în domeniul 
politicei externe. 

Despre aceasta vă voi întreţine astăseară în: 
sfertul de oră rezervat pentru asemenea confe- 
rinţe. 

Născut la 1817, încetat din viaţă la 1891, Mi- 
hail Kogălniceanu Ocupă arena politică, întâi a
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Moldovei, apoi a ambelor ţări surori, dela 1848 
până în 1885. După 1885, a activat mai puţin. 

Să vedem dar ce a urmărit şi ce a realizat el, 
în materie de politică externă, în acest răstimp 
de aproape patruzeci de ani. 

Spre a expune mai lămurit chestiunea, voiu in- 

dica întâiu ideile şi tendinţele lui Kogălniceanu în 
legătură cu politica externă şi apoi voiu schița 
activitatea lui in acest domeniu. 

Deci, întâiu ideile lui. 
Inzestrat cu o întinsă cultură, cunoscând de a- 

proape viaţa popoarelor civilizate din occident şi 

având legături numeroase cu oamenii de seamă ai 
acelor popoare, plin de avânt generos, Kogălni- 
ceanu a afirmat foarte de tânăr îndoitul ideal al 
vieţii sale : | 

1. Slobozenia poporului, adică transformarea 
patriei sale într'un Stat constituţional, cu institu- 

ţii parlamentare şi cu egală îndreptăţire pentru 
tot norodul, deci şi pentru pătura ţărănească, pe 
care o iubea din toată inima. 

2. Unirea țărilor române într'un Stat deplin in- 
dependent, care trebuia, după gândul său, să cu- 
prindă nu numai cele două principate, Moldova şi 
Valachia, dar şi toate provinciile româneşti de 
peste Carpaţi şi de peste Prut, conceptiune care 

era rară pe atunci. 
Pentru înfăptuirea acestui al doilea ideal al 

său, Kogălniceanu a avut să lupte în domeniul 

politicei externe. 
EI şi-a dat seama din primul moment că reali- 

zarea acestui ideal trebueşte pregătită pe două 
căi: 1) Prin răspândirea largă a culturei în popo-
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rul nostru, spre a se forma o conştiinţă puternică, 

în stare să afirme cu tărie şi să susţină dreptul 

sfânt al Românilor la unire şi la o viaţă neatâr- 

nată; 2) Prin informarea străinătăţii asupra ori- 
ginei poporului nostru, asupra istoriei sale, asu- 
pra bravei sale rezistenţe şi a suferințelor îndu- 
rate spre a salva civilizaţia occidentală de năvă- 
liri pustiitoare — în deosebi oprirea înaintărei 
Turcilor către occident, — precum şi asupra in- 
teresului european de a avea un stat liber şi iu- 
bitor de pace la gurile Dunării. 

De aceea Kogălniceanu s'a consacrat studiului 
istoriei; de aceea a creat o întreagă mişcare cul- 
turală în ţară, stimulând toate energiile; de aceea 
a început foarte de tânăr publicarea în străină- 
tate de studii istorice şi culturale asupra poporu- 
lui nostru. 

La vârsta de 19 ani, fiind încă la studii în Ber- 
lin, el răspunde unui mare filolog german, care 
scrisese că limba Românilor este incultă şi lipsită 

de interes. Răspunsul său, publicat într'o impor- 
tantă revistă germană (,,Magazin fiir Literatur 
des Auslandes“, 1837), este un studiu complect 
asupra limbii şi literaturii române vechi şi con- 
temporane. El scoate în relief însemnătatea deo- 
sebită a limbei şi literaturii şi întinderea culturii 
române dela Tisa până la Nistru şi până în Ma- 
cedonia. Despre acest studiu, scris la vârstă atât 
de îragedă, d-l lorga a spus că „e una din acele 
minuni cari vestesc răsărirea unei minţi geniale“. 

e rană Ci git pat LEE, et alu istorie a tuturor Ro-
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mânilor şi trebuie să lupte mult ca să nu fie oprit 
de Domnitorul Mihail Sturza de a o publica. 

lar, în Noembrie 1843, începe la Academia Mi- 
hăileană din laşi, un curs despre Istoria Româ- 
nilor. 

In frumoasa lecţie de deschidere, el afirmă, cu 
un curaj, care era o adevărată îndrăzneală pe 
vremea aceea, că toți Româriii formează o singură 
și aceeaşi nație şi precizează: „„Privesc, ca patria 
nea, toată acea întindere de loc unde se vorbeşte 
româneşte şi, ca istorie natională, istoria Moldo- 
vei întregi înainte de sfâşierea ei, a Valachiei şi a 

fraților din Transilvania“. 
Declară apoi că voieşte a-şi consacra silinţele 

sale pentru întărirea legăturilor dintre toţi Româ- 
nii, „printr'un duh de unire mai de aproape între 
toate ramurile neamului românesc“, zice el. 

Aceste curajoase afirmaţiuni publice au provo- 

cat protestările consulilor acelor Puteri cari voiau 

să ne ţie desuniţi şi Kogălniceanu a avut mult de 

suferit, iar lecţiile sale au trebuit în curând să în- 

ceteze, 

Câţiva ani mai târziu, cu acelaş curaj, Kogăl- 

niceanu declara, în Comisiunea ambelor ţări dela 

Focşani, că „Chestia Basarabiei şi a Bucovinei 

este lăsată deschisă de către Divanul Adhoc“. 

lar, în 1864, când Ungurii învinuiau Guvernul 

Principatelor Române că sporeşte armata în sco- 

puri ofensive, Kogălniceanu, ministru fiind, răs- 

punde în Cameră: „Vecinii noştri Unguri să nu 

ceară dela mine ca eu, pentru fraţii noştri de a- 

celaş sânge, pentru Românii de peste Carpaţi, să
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am mai puţine simpatii decât cele ce, în 1860, 
le-am avut pentru Unguri“. 

lată ideile cardinale ale lui Mihail Kogălnicea- 
nu în legătură cu politica externă. Problema fun- 
damentală imediată era: Unirea Principatelor şi 

dobândirea independenței lor depline. Luptând 
pentru această ideie, el înţelegea ca lkomânia 
să-şi croiască soarta sa în mod liber, îără a se 

ataşa unei putez; iar, ca ideal, să urmărească nu 
numai independența Principatelor, ci liberarea 

tuturor Românilor şi unirea tuturora într'un sin- 
gur stat. 

Afirmând în mod public această din urmă 
ideie, pe acele vremuri de slăbiciune a puterilor 
noastre, el s'a arătat hotărît a înîrunta orice pri- 
mejdie, pentru a pregăti realizarea acestui ideal. 

% 

Să vedem acuma activitatea desfăşurată de 
dânsul în domeniul politicei externe. 

Mai înainte de a schiţa această activitate, tre- 
buie să constatăm împrejurările speciale în care 
ne găseam din acest punct de vedere, în epoca, 
la care ne referim. 

In răstimpul de aproximativ 40 de ani a carie- 
rei politice a lui Mihail Kogălniceanu, situaţia ţă- 
rilor noastre din punct de vedere a] politicei ex- 
terne trece prin două faze deosebite. Prima îază 
merge până la proclamarea independenţei, 10 Mai 
1877. A doua fază dela dobândirea Independen- 
ței Ţărei încolo. 

In prima perioadă, acţiunea noastră în poli- tica externă este îngrădită de starea de depen-
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denţă de Imperiul Otoman; iar, dela 1856 şi de 
celelalte mari puteri garante. | 

Nu eram ţări vasale, dar eram într”'o poziţiune 
intermediară, de vasalitate nominală. 

De aceea, în această perioadă, noi, numai gra- 
ție marei înţelepciuni a bărbaţilor noştri de Stat 
şi, în deosebi, după 1859, graţie Domnitorului 
Cuza, ministrului său Mihail Kogălniceanu şi a- 

poi Domnitorului Carol, am putut să ne emanci- 
păm parţial şi treptat, de tutela ce se credeau în 
drept a exercita asupra noastră Puterea suzerană 
şi Puterile garante. 

În a doua perioadă, adică după proclamarea 
independenţei, îngrădirile acestea moştenite au 
dispărut şi am putut desfăşura liber o politică 

externă. 
In acest cadru general a desvoltat Mihail Ko- 

gălniceanu activitatea sa de politică externă. 
Trecând sub tăcere chestiunile de mai mică în- 

semnătate, principalele probleme în legătură cu 
politica externă, în care a jucat un ro! important 
Kogălniceanu sunt următoarele patru: 1. Secula- 
rizarea averilor mănăstirilor streine; 2. Intrarea 
în războiul dela 1877 şi proclamarea Independen- 
Zei Țărei; 3. Lupta pentru păstrarea Basarabiei ; 
4. Chestiunea Statutului Dunării. 

In prima chestiune, dreptatea cauzei noastre 
era mai presus de orice îndoială. In afară de e- 
normele pierderi materiale impuse pe nedrept Ţă- 
Tei, stăpânirea de către streini a mănăstirilor şi 
numeroaselor lor moşii, era un mijloc de necon- 
tenite ingerinţe streine în Ţările noastre. 

Se încercase, în trecut, de mai multe ori rezol-
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virea acestei chestiuni prin bună înţelegere, dar 

nu S'a putut ajunge la nici un rezultat, din cauza 

opunerei Patriarhului dela Constantinopol şi a 

Guvernului turc. 
Kogălniceanu, sprijinit de Domnitorul Cuza, 

a rezolvit, în Decembrie 1863, problema, prin- 
tr'o lege, care a trecut asupra Statului Român a- 
ceste averi, ce constituiau a cincea parte din te- 

ritoriul ţărei. 
Beneficiarii — Patriarhul din Constantinopol 

şi mănăstirile greceşti — au protestat la Sublima. 
Poartă și la Puterile Garante. 

Aceste protestări au găsit ecou la cele mai 
multe dintre Puteri şi o conferinţă a ambasadori- 
ior întrunită la Constantinopol (în lipsa ambasa- 
dorilor Franţei şi Italiei), a hotărît să se impună 
Principatelor revenirea asupra  secularizării. 

Printr'o notă din 13 Ianuarie 1854, Sublima 
Poartă comunică Domnitorului Cuza că se gă- 
seşte în situaţia de a considera votul Parlamen- 

tului român „ca nul şi neexistent“ şi a menţine 

chestiunea mănăstirilor închinate pe tărâmul său 
legal, care este acela al protocolului din 1858“. 

Kogălniceanu, drep răspuns, aduce în desbate-- 
rea Adunării Naţionale legea asupra armatei, 
dându-i caracterul unei ridicări generale a po- 
porului român pentru apărarea drepturilor sale. 

Turcia concentrează trupe la Dunăre. 
Dar gestul curajos al lui Kogălniceanu a inspi- 

rat îngrijorare Turciei şi Puterilor garante. De 
aceea când el propune, prin Negri, c compensție 
bănească de altiel mare pentru acele vremuri, 
chestiunea pierde caracterul iritant. De teama u-
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nor complicaţiuni şi cu toată declaraţia Patriar- 

hului şi a călugărilor greci, că propunerea de 
despăgubiri o consideră drept o insultă, Turcia şi 

puterile, cari se opuneau, cedează cu încetul. 
In a doua problemă, aceea a participării noas- 

tre la războiul ruso-turc, Kogălniceanu, ministru 
de externe la 1876, în cabinetul de scurtă durată 
al lui Manolache Kostaki (April 1876 — lulie: 
1876), a îost, la început, partizanul neutralității, 
sperând probabil că, astfel, vom putea, fără mari 
sacrificii, să dobândim independenţa ţărei. El spu-- 
ne, de altminteri, că, în schimbul neutralității tre- 
buie să ni se facă anume concesiuni, printre care 
în primul loc indică: „Recunoaşterea individuali-. 
tății Statului Român şi numele său istoric Romă- 
nia“. Cu sistemul său curajos de a defini situaţiu-- 

nile, el declară că neadmiterea acestor concesiuni 
va compromite relațiunile noastre cu Turcia. 

La 20 lulie 1876, printr'o notă circulară adre- 
sată diferitelor guverne streine, Kogălniceanu ia 
o atitudine şi mai energică în favoarea creştinilor 
din Peninsula Balcanică şi contra Turciei. El spu- 

ne că: „nu putem să ascundem preocupările Şi. 
simpatia ce ne-o inspiră starea câtorva provincii 
ale Turciei“. El afirmă că: „scene de revoltătoare 
sălbăticie au avut loc în toate oraşele şi satele 
Bulgariei“, descriind unele din aceste orori şi a- 

daugă că Principatele Române nu pot asista in- 
diferente nici încuraja prin neutralitatea lor ase- 

menea crime, mai ales că avem mai mult de două. 

sute de mii de Români stabiliţi pe :nalul drept al 

Dunării. 
EI îşi exprimă, pe de altă parte, mirarea că Eu-
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ropa creştină nu intervine în ajutorul populațiilor 
creştine nenorocite din Turcia, adăugind: „Acea- 
stă tăcere, România, aşa modestă cum este pozi- 
țiunea sa, mar putea să o păstreze mai multă 
vreme“, 

Totuşi, în consiliul de Coroană din 3 Aprilie 

1877, Kogălniceanu, care nu mai făcea parte din 
guvern dela 22 Iulie 1876, susţine că Principatele 
trebuie să păstreze neutralitatea, exprimând mai 
ales temerea că Rusia victorioasă ne va lua Ba- 
sarabia. 

La 4 Aprilie 1877, fiind din nou numit ministru 
de externe — considerat ca singurul realmente în 
măsură de a îndeplini această misinne, — el de- 
clară, într'o notă adresată agenţiler noştri din 
streinătate, că doreşte să menţie neutralitatea şi 
să împiedice ca teritoriul României să devie tea- 
trul războiului. 

In aceiaş zi, el subscrie cu Baronul Stuart, a- 
gentul Rusiei în România, convenţiunea pentru li- 
bera trecere a armatei ruse pe teritoriul Român, 
considerând că prin această înţelegere nu a în- 
frânt regulele neutralității, Rusia fiind şi ea Putere 
garantă a noastră şi înfăţişându-se ca o manda- 
tară a ei. 

Articolul 2 din această convenţiune conţinea, în 
textul propus de Rusia, o garantare insuficientă 
a integrităţii României, fiindcă prevedea că „Gu- 
vernul imperial garantează în timpul războiului 
menţinerea instituţiilor şi teritoriului României'*. 

Kogălniceanu nu acceptă această formulă, care, 
după cererea sa, este modiiicată astiel: „Guvernul 
Majestății Sale Imperatorul tuturor Rusiilor se
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obligă a menţine şi a face să se respecte dreptu- 
rile politice ale Statului Român, astfel cum rezultă 
din legile interioare şi tratatele existente, precum 
şi a menţine şi a apăra integritatea actuală a Ro- 
mâniei“. 

S'a obiectat mai târziu că şi această formulă 
era insuficientă, pentru că se referea la tratatele 
existente, cari prevedeau suzeranitatea Turciei şi. 

pentru că expresia „integritatea actuală“ ar fi 
prea vagă. 

Aceste critici nu sunt întemeiate. 
Referirea la tratatele existente ar îi putut în- 

tr'adevăr să lipsească, însă Rusia ar îi avut aerul 
a accepta indirect înlăturarea acelor tratate şi a- 
ceasta nu era posibil să o admită ea. Cât priveşte 
expresiunea „integritatea actuală“, ea este foarte 
limpede şi nu se putea spune mai clar că îrontie- 
rele, ce avea România în momentul când se în- 
cheia convenţia, sunt garantate de Rusia. 

La 2 Mai 1877, printr'o comunicare adresată 
Puterilor, Kogălniceanu arată că România stă- 
ruise pe lângă Puteri şi pe lângă Poartă „să se 
prefacă şi să se ridice la înălţimea unui drept for- 
mal obligaţiunile derivate pentru noi dintr'o neu- 
tralitate necesară tuturora“. Dar cererile Româ- 
niei nu au fost ascultate şi intervenind un conilict 
între două Puteri, ambele garante ale României, 
iar Europa refuzând a rezolvi acest conflict, Ro- 
mânia trebuia să-l rezolve ea însăşi. El adăogă că 
0 intervenţie militară a României nu Sar îi pro- 
dus fără o provocare din partea Turciei. Dar 
Turcia a provocat, năvălind pe teritoriul român, 
bombardând porturile române, sechestrând coră-
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Dii, etc. Deci Turcia ne-a declarat războiu şi noi 

trebue să ne apărăm. De aceea, zice Kogălnicea- 

nu, „Sprijinindu-ne pe dreptul nostru şi pe drep- 

tatea cauzei noastre şi fiind încredinţaţi de soli- 

citudinea Puterilor garante faţă de noi, vom îace 
tot ce datoria noastră de ţară ne impune, pentru 

a apăra solul nostru“. 
La 9 Mai 1877. Camera votează, cu unaniimni- 

tate, o moţiune în care constată că, prin războiul 

început contra noastră de Turcia, „ruperea legă- 
- turilor noastre cu Poarta şi Independența abso- 
Jută a României au primit consăcrarea lor ofi- 
cială“. 

Astfel este proclamată Independenţa ărei, 
consacrată în aceeaş zi prin instituirea ordinului 

Steaua României, ca semn al Suveranităţii. 
A doua zi, 10 Mai 1877, se serbează proclama- 

rea Independenţei, printr'o solemnitate la Palatul 
Domnitorului, căruia îi adresează felicitări pri- 
mul ministru Ion Brătianu, Mitropolitul Moldovei 
Iosif Naniescu, vice-preşedintele Senatului Dimi- 
trie Brătianu, preşedintele Camerei C. A. Ro- 
setti, primul preşedinte al Curţei de Casaţie, AL. 
Creţescu şi preşedintele 'Curţei de conturi Em. 
'Grădişteanu. 

Kogălniceanu îşi văzuse astfel realizat idealul 

politic al tinereţei sale. 
A treia problemă, în care Kogălniceanu a ju- 

cat rol de seamă, este lupta pentru păstrarea Ba- 
sarabiei. 

Turcia fiind învinsă, Rusia i-a impus la San- 
Stefano condiţiile păcei, nu numai neţinând sea- 
mă de noi, îără de ajutorul cărora nu ar fi do-
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Vândit victoria, — dar şi stabilind clauze protiv- 
nice nouă, în deosebi stabilind retrocedarea că- 
tre Rusia a celor 3 judeţe din sudul Basarabiei, 
cari ni se inapoiaseră după războiul Crimeei. 

România a protestat imediat. Rusia a răspuns 

<u ameninţări. | 
Kogălniceanu se adresează tuturor Puterilor, 

punând în evidenţă dreptatea noastră şi cerându- 
le sprijin. 

Dar Rusia era puternică şi pe de altă parte di- 
plomaţia ei ştiuse a face aranjamente cu Puterile, 

de cari se credea că trebuie să ţie seamă. 
De aceea stăruitoarele intervenţii ale României 

nu au produs efect. | 
Unele Puteri, printre cari Germania, ne-au 

Sfătuit a negocia cu Rusia, şi a accepta principala 
ei condiţie — adică retrocedarea Basarabiei, — 
spre a putea obţine în schimb alte avantagii, în 

«deosebi o însemnată sporire a teritoriului oferit 
din Dobrogea, o mare despăgubire bănească şi 
recunoaşterea imediată a Independenţei noastre. 

S'a vorbit chiar de oferirea tronului Bulgariei 
Domnitorului nostru. 

Domnitorul Carol şi Kogălniceanu ar fi încli- 
nat pentru o asemenea înțelegere; dar mişcarea 
naţională din ţară, al căreia exponent era însăşi 
primul ministru lon Brătianu, împiedeca o tran- 

Zzacţie în chestiunea Basarabiei. 

In această situaţie de încordare între Rusia şi 
România, se adună, în Iunie 1878, Congresul de 
la Berlin, pentru stabilirea definitivă a condiţiilor 
păcei. 

România trimite la Berlin pe Ion Brătianu şi
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Mihail Kogălniceanu, spre a cere să fie admişi în 

congres, ca să expună şi să apere drepturile Ro- 
mâniei. , , 

Fi desfăşoară acolo o stăruitoare acţiune di- 
plomatică şi adresează preşedintelui congresului, 

la 12/24 Iunie, un memoriu, în care sunt rezumate: 

cererile României. _ 
Cu mare greutate s'a obţinut ca delegaţii noş-- 

iri să fie ascultați într'o şedinţă a congresului. 
In acea şedinţă, dela 19 Iunie (1 Iulie), Kogăl-: 

niceanu a apărat, cu talentul său, în mod sobru, 
cauza noastră, insistând asupra chestiunei Basa-: 
rabiei; iar lon Brătianu a adăogit câteva cuvinte. 

Cererile noastre se rezumau în 5 puncte: 1. 
hespectarea integrităţii teritoriale a ţărei, adică 
păstrarea Basarabiei meridionale; 2. Recunoaş- 
terea Independenţei României, la care se adăoga. 

şi cererea de a ni se garanta neutralitatea; 3. In-. 
demnizaţie pentru cheltuelile războiului, 4. Re- 
cunoaşterea dreptului nostru asupra insulelor din 

Delta Dunării şi a Insulei Şerpilor; 5. Interzicerea. 

trecerii armatei ruse peste teritoriul român, în 
răstimpul de 2 ani ce-şi rezervase pentru ocupa-. 
rea Bulgariei. 

Rezultatul deliberărilor congresului nu ne-a. 
fost favorabil. Dintre cele 5 puncte arătate, ni s'a 
admis, fără condiţii, numai atribuirea Deltei Du- 
nării şi a Insulei Şerpilor. 

Ni s'a impus retrocedarea Basarabiei, în schim-. 
bul Dobrogei; ni s'a refuzat orice despăgubire de 
războiu şi am fost obligaţi să lăsăm libera tre- 
cere pe teritoriul nostru a armatelor ruseşti timp: 
de un an; iar recunoaşterea Independenţei 'Țărei



şi a numelui de România a fost admisă numai 
după ce vom fi îndeplinit două condițiuni şi anu- 
me: q) retrocedarea Basarabiei; şi b) modificarea 
art. 7 din Constituţia noastră, astfel ca credinţele 
religioase să nu mai îie vreo piedică la exercita- 
rea drepturilor politice. 

S'a susţinut că aceste rezultate nemulţumitoare 
se datoresc neprevederei noastre. In special, s'a 
imputat Guvernului român că atunci, când Rusia 
ne-a cerut să-i venim în ajutor, după înfrângerile 
suferite în Bulgaria, noi nu am pus condiţiile 
noastre politice, ci am alergat în ajutorul Ruşi- 
ior, fără a încheia cu ei o convenţie, care să ne 
asigure anume rezultate. 

Aceste critici pot îi în parte întemeiate. Dar 
trebuie să observăm că, integritatea teritoriului 
era garantată de Rusia prin convenţia pentru tre- 
cerea armatei, dela 4 Aprilie 1877 şi această ga- 

Tantare nu ne-a scutit de răpirea Basarabiei. 
A patra problemă, despre care urmează să zi- 

cem câteva cuvinte, este chestiunea Dunării, ri- 
dicată în 1882, prin încercarea Austriei de a do- 
Dândi un rol preponderent în regulamentarea na- 

vigaţiei pe Dunăre între Porţile de Fier şi Galaţi. 
Conform tratatului dela Londra din 1871, Co- 

misia Europeană a Dunării, înfiinţată la 1856, 
trebuia să înceteze de a funcţiona la Aprilie 1883. 

Dar tratatul dela Berlin din 1 Iulie 1875 pre- 
vedea, în art. 54, că, cu un an înainte de expirarea 
duratei Comisiei, deci în 1882, Puterile se vor 

pune de acord asupra prelungirei funcţionării 
sale sau asupra modificărilor ce ar fi necesar să 

se introducă. 

G, G. Mironescu. — Cuvântări. 21
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Pe de altă parte, art. 55 din tratatul dela Ber- 

lin prevedea că Regulamentele de navigaţie îlu- 

vială şi de supraveghere dela Porţile de Fier până 
la Galaţi, se vor elabora de către Comisia Euro- 
peană, asistată de delegaţii statelor riverane. 

Spre executarea acestor dispoziţiuni, Comisia 

Europeană caută dela finele anului 1879, să e- 
laboreze un Regulament pentru sectorul Porţile 
de Fier până la Galaţi. 

Austria cere să se institue pentru acest sector 
o comisie specială, compusă din riverani, dar în 
care să participe ea, care nu era riverană şi să 

aibă preşidenţia permanentă a Comisiunei şi vot 
preponderent. 

Aceasta însemna ca Austria să devie stăpână 

de fapt pe acest lung curs al Dunării; iar suve- 

ranitatea României să fie foarte grav atinsă. 
Guvernul Român, din care nu mai făcea parte 

Kogălniceanu, dar care era ministrul ţărei la Pa- 
ris, nu a avut dela început o atitudine limpede şi 
energică. De aceea situaţia noastră era serios a- 
meninţată. 

Kogălniceanu intervine pe lângă guvern prin 
telegrame şi printr'un memoriu, propunând o 
opunere categorică şi energică la pretenţiunile 
Austriei; lar, pe de altă parte, et caută a obţine 
sprijinul altor Puteri în favoarea noastră. 

Nefiind de acord cu guvernul, el demisionează 
dela Legația din Paris şi publică asupra acestei 
probleme un studiu întitulat Chestiunea Dunării, 
apărut în 1882. 

mă domenii viițosăiniceanu i mai pe ur. plomatice ale lui Dimitrie
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Sturdza şi Petre Carp, pretenţiunile Austriei şi 
bunăvoința ce ea găsise la alte Puteri, au scăzut. 

lar, dacă tratatul dela Londra, din 1883, a 
adoptat o soluţie care nu ne era favorabilă, de 
fapt această soluţie nu a fost pusă în aplicare. 

= 

Cred că am depăşit puţin limita de timp îixată 
pentru această conferinţă. 

De aceea voiu încheia constatând că Mihail Ko- 
gălniceanu şi-a afirmat marea sa personalitate şi 

în domeniul politicei externe. 
El a lucrat, în acest domeniu, cu gândul aţintit 

către marele ideal al neamului, azi realizat. 

Condus de un ardent patriotism, el a pus, cu 
folos, în serviciul ţărei inteligenţa sa genială, vas- 
tele sale cunoştinţe, importantele legături ce le 
avea în străinătate, şi vigoarea unei acţiunii cu- 

ragioase.



19 Marlie, 1935 

Omagiu memoriei lui Pavel 
Brătăşanu.— Cuvântare pronun- 
fată în şedinja Senatului de la 
19 Martie cu ocazia comemo-- 
rărei lui Pavel Brătăşanu, 

Domnilor Senatori, - 

Cu vie emoţiune vin să exprim adânca mea 
durere pentru încetarea din viaţă a marelui ro- 
mân şi bunului meu prieten Pavel Brătăşanu. 

Mai presus de orice legături politice, m'a unit 
de dânsul respectul pentru calda lui dragoste de 
ncam şi pentru curăţenia neprihănită a sufletului 
său. 

Nimeni nu a Slujit mai cu inimă şi mai de- 
sinteresat cauza mare a neamului românesc. Au 
fost desigur alţii tot aşa de inimoşi şi de desinte- 
resaţi ca şi el, dar de întrecut nu /'a întrecut ni- 
meni. 

Mare animator, îndemnând continuu pe alţii la. 
muncă, dar şi punând în joc, ori de câte ori era 
nevoie, propria sa persoană, Pavel Brătăşanu, în 
vremea neutralităţei noastre şi apoi în timpul răz- 
boiului, a adus o contribuţie însemnată la izbânda. 
idealului naţional. 

Iniţiativei lui, îndemnurilor lui necontenite și Sacriiiciilor sale mari se datoreşte principala ac-
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ţiune de propagandă făcută, mai ales în Franţa, 
dela 1916 până la 1919, pentru cauza noastră 
naţională. 

EI a creiat şi susţinut la Paris ziarul „La Rou- 
manie“, care a dus acolo lupta pentru apărarea 
drepturilor noastre. 

Din veche familie băştinaşe, având în sângele 
său porunca iubirei de ţară, el a adaos avântul 
sufletului său mare și toată puterea sa de muncă, 
pentru ca să desăvârşească porunca sângelui 
său. 

Poporul român din toate unghiurile, pe care 
Pavel Brătăşanu Pa slujit cu nespusă dragoste şi 
din toate puterile sale mai bine de jumătate de 
veac, îi va fi etern recunoscător. 

Mă asociez din toată inima la piosul omagiu 
adus de toţi celui ce a închis pe veci ochii; iar în- 
dureratei familii îi adresez expresiunea celor mai 
sincere condoleanţe.



18 Octombrie, 1935 

Datoria oamenilor de bine. 
Apel pentru înfometaţii din Ba- 
sarabia. — Cuvântare [inută la 
Radio-Bucureşti. 

Iubiti ascultători ai Radio-ului, 

Titlul ales pentru vorbirea mea de astăzi poate: 

să fie înţeles greşit, 

Fiindcă am anunţat că voiu vorbi despre da- 
toria oamenilor de bine, sar putea crede că am 
să vă dau aici poveţe morale asupra datoriilor 

diferite ce incumbă oamenilor de bine. 
Nu am de gând să fac aceasta; ci am să mă 

ocup numai de un caz special care reclamă bună- 
voinţa oamenilor de treabă. 

Este adevărat că, în vremurile îoarte grele prin 
care trecem, e mare nevoie să ne gândim cu toţii 
mai de aproape la îndatoririle generale morale ce: 
avem faţă de scumpa noastră ţară şi faţă de se- 
menii noştri. Dar despre asta va îi prilej a vorbi 
altădată sau aiurea. 

Aici şi acum mă preocupă un singur gând şi 

vroiesc să atrag atenţia asupra unei singure da-: 
torii ce se impune azi oamenilor de bine. 

Anul acesta o secetă cumplită a nimicit recol- 
tele în partea de jos a Basarabiei şi în unele re- 
giuni ale Moldovei.
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In şapte judeţe mai ales, populaţia rurală su- 
feră de foame şi vitele pier din lipsă de nutreţ. 

In Basarabia, îndură aceste lipsuri judeţele 
Ismail, Cetatea Albă, Tighina, Cahul şi partea de 
sud a districtului Lăpuşna; iar, în Moldova, mai 
ales judeţul Fălciu şi partea răsăriteană a distric- 
tului Covurlui. 

Mai bine de un milion de plugari sunt loviți ast- 
iel de soarta neprielnică. 

Este o datorie a tuturor oamenilor de bine, în 

ceasul acesta, de a veni în ajutorul acestor fraţi 

ai noştri torturați de foame. 
Guvernul a luat din luna trecută măsuri pentru 

ajutorarea celor înfometați. | 

Dar mijloacele financiare ale Statului sunt, din 
nenorocire, neîndestulătoare. 

De aceea este nevoie ca fiecare dintre noi, din 
puţinul ce avem, să dăm contribuţia noastră pen- 
tru a se putea agonisi hrană, îmbrăcăminte, lemne 
de foc celor ce, fără vina lor, se găsesc deodată 

lipsiţi de toate. 
Pentru a asigura mai bine şi fără cheltuieli a- 

ceastă operă de ajutorare, Guvernul s'a adresat 
la admirabila instituție a Crucei Roşii. 

Prin nobila ei tradiţie, prin devotamentul fără 

margini al membrilor ei, organizaţi pe secţiuni în 

toate judeţele, această binecuvântată instituţie 

poate îndeplini, cu desăvârşită probittate şi cu 

dragoste pentru cei suferinzi, misiunea ce i s'a 

cerut să-şi ia. 

A mai îndeplinit Crucea Roşie alte dăţi şi în 

deosebi în iarna anului 1928, aceiaşi grea însăr- 

cinare şi a îndeplini-o spre mulțumirea tuturor.
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In două categorii urmează a îi împărţiţi ce; lo- 
viți de mizerie. Prima categorie: bărbaţii şi îe- 
meile cari sunt în stare a munci. A doua catego- 
rie: copiii, bătrânii cari nu pot munci, femeile cari 
au mai mulţi copii şi nu pot face altă muncă decât 
cea a gospodăriei. 

Pentru cei din categoria întâia se va căuta de 
lucru şi vor fi salariaţi pentru munca lor. Aşa este 
normal şi aşa este bine. Munca înalţă pe om şi 
nimeni nu trebue să cerşească, dacă poate munci. 
Numai dacă va îi cu totul imposibil a li se da de 
lucru în apropiere de căminurile lor, vor fi aju- 
taţi cu bani sau cu alimente şi obiecte de prima 
necesitate. 

Pentru cei din categoria a doua se vor da aju- 
toare în natură, procurându-li-se cele necesare 
existenţei şi, numai când ajutorul în natură ar îi 
imposibil, se va da ajutor în bani. 

Pentru copii, în specia! pentru aceia mai mari 
de 7 ani, cari sunt în vârstă de a învăţa carte, se 
vor organiza cantine la şcoală şi li se vor procura 
hainele, încălţămintele şi cărţile trebuitoare. 

Trebue deci o întreagă organizare spre a se 
putea îndestula nevoile esenţiale ale acestei popu- 
laţii în suferință. Din fericire, această organizaţie 
o are Crucea Roşie. Trebue asemenea o ajutorare 
pe o perioadă de timp lungă, până ce recoltele 
viitoare vor îngădui acestei populaţii lovite de 
lipsuri să-şi îndestuleze singură nevoile ei, 

Ce sumă va fi necesară pentru această operă 
de ajutorare este imposibil a o şti precis de pe 
acuma. 

Calculând după preţul actual al alimevutelor şi
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celorlalte obiecte de prima necesitate şi după nu- 
mărul celor în suferinţă, va îi nevoie probabil de 
80 milioane lei. 

Crucea Roşie, din slabele ei fonduri, a subscris 
un milion lei la secţia centrală, iar filialele vor a- 
dăugi unele subscripții. 

Dar, speranţa este în sentimentul de solidari- 

tate al tuturor cetăţenilor acestei ţări, cari, prin 
subscripţii în bani şi prin daruri în natură, vor 
împlini fondurile trebuitore. 

Sunt grele azi timpuriie pentru aproape toată 
lumea. Prosperitatea de altă dată se lasă lung 
aşteptată. Dar totuşi din puţinul ce au cei, cari 
nu sunt loviți de restriște, sunt datori a da pentru 
concetăţenii noştri expuşi torturilor foamei. Este 
0 datorie elementară a oricărui om de bine. 

De aceea fac un apel călduros către toată lu- 
mea, să trimită obolul său Crucei Roşii. 

Trimiteţi porumb, grâu, orice alimente uşor 
transportabile, haine, încălțămînte, lemne de îoc. 

Trimiteţi bani. Faceţi colecte în şcoli şi în alte 

instituţii şi subscrieţi toţi pentru alinarea mizeriei 

din judeţele înfometate. 

Daţi cu voie bună şi cu încredere, căci Crucea 

Roşie este o garanţie nu numai că banii, alimen- 

tele şi obiectele de prima necesitate vor merge cu 

adevărat la destinaţie, dar şi că toate aceste da- 

ruri vor fi distribuite cu cea mai mare grile, în 

condiţiile cele mai prielnice, populaţiei care su- 

feră. 

Este aşa de mare lipsa, ese aşa de grea suie- 

rinţa, încât orice întârziere în ajutorare poate
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provoca boli grave şi epidemii triste în populaţia 

sărăcită de secetă. 
De aceea este urgenţă. Daţi deci repede, pentru 

ca darul vostru să-şi aibă în plin efectul său. Nu. 
iăsaţi pentru mâine binele ce-l puteţi face astăzi. 
O zi este mult — poate îi uneori ziua din urmă — 
pentru cel zdrobit de mizerie. 

Nu întârziaţi. Veţi avea cu un moment mai îna- 
inte mulţumirea sufletească de a îi contribuit ia. 
alinarea unor mari chinuri. 

Alături de mine, se ridică dela graniţele răsări-- 
tene ale Ţărei, glasul blând al sutelor de mii de 

plugari harnici, cari au văzut zi cu zi, plini de du- 
ere, cum seceta a nimicit munca lor aspră; iar 
acum aşteaptă dela cei, ce au avut norocul să le 

rodească ogorul, o asistență binevoitoare. 
Sunt sigur că agricultorii, care au avut recolte, 

simțind mai deadreptul desnădejdea şi durerea 
colegilor lor din sudul Basarabiei, vor fi faţă de 
aceştia darnici, cum sunt şi au fost totdeauna Ro- 
mânii. | 

Negustorii, industriaşii, profesioniştii îşi vor da 
— sunt sigur — obolul lor, în virtutea solidarită- 
ței ce leagă toate clasele muncitoare; jar toţi ce- 
tăţenii ţărei de orice categorie, ascultând porunca 
adâncă a inimei lor, se vor grăbi să contribuie la. 
alinarea suferințelor plugarilor basarabeni Şi mol-- 
doveni. 

Pentru copiii cari, acolo, în satele pustiite de 
secetă, ridică plângător ochii lor către părinţi şi 
cer hrană, mă adresez în deosebi mamelor, care 
simt cât de sfâşietoare trebue să fie durerea pă- 
rinţilor ce-şi văd copiii în torturile foamei.
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Rog asemenea pe învăţători, institutori şi pe 
profesorii de licee să explice copiilor cât suferă. 
fraţii lor loviți de mizerie şi să-i îndemne a da. 

pentru aceştia din puţinul ce au. 
Toţi, dela mic la mare, din toate clasele sociale, 

să ne îndeplinim datoria noastră, salvând de su-. 
ferinţe şi peire pe sătenii basarabeni şi moldoveni.



8 Noembrie 1936 

Desvelirea Monumenluiui lui 
Mihail Kogălniceanu. — Cuvân- 
iare de predarea Monumentului 
căfre Primăria Municipiului Bu- 
cureşii, rostită în calitate de 
Preşedinte al „Fundaţiei Cultu- 
rale Mihail Kogălniceanu“. 

„Fundaţia Culturală Mihail Kogălniceanu“, În- 
fiinţată, în Martie 1935, prin dania ŞI sârguinţa 
marelui om de Stat, are scopul de a păstra vie pe 
veci amintirea lui Mihail Kogălniceanu şi recu- 
noştinţa ţărei către acest genial fiu al neamului 
nostru. 

Pentru îndeplinirea scopului său, accastă Fun- 
daţie culturală, al cărei preşedinte am onoarea 
a fi, şi-a luat sarcinele următoare : 

Il. A creia un institut de cercetări istorice, a- 
vând ca anexe un muzeu. şi o bibliotecă ; 

2. A publica o ediţie complectă a operelor lui 
Mihail Kogălniceanu ; 

3. A face să apară din nou revistele creiate de 
Mihail Kogălniceanu şi anume: Arhiva Româ.: 
Nească, având ca supliment literar „Dacia Lite- 
Tară“; în fine 

4. A ridica în Bucureşti lui Mihail Kogălniceanu 
un monument vrednic de el.
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Spre a putea realiza aceste opere, „Fundaţia 
Culturală Mihail Kogălniceanu“ a deschis anul 
trecut subscripţie publică. 

Din suma de un milion şi două sute mii lei a- 
dunată până acurni, s'a destinat o mare parte pen- 
tru ridicarea monumentului ce inaugurăm astăzi, 
urmând ca ceia ce ne-a rămas, plus subscripţiile: 
viitoare, să servească la realizarea ceiorlalte sar- 
cini ce şi-a luat Fundaţia noastră şi pe cari — cu 
concursul oamenilor de bine — sperăm să le în- 
deplinim treptat pe toate. 

Se cuvine, în această zi solemnă, să aducem: 
laudă tuturor subscriitorilor, mari şi mici, pentru 
patriotismul lor şi le exprimăm de aci mulţumirile 
noastre, 

Majestatea Sa Regele, binevoind a accepta ca 
solemnitatea de azi să se facă sub Inaltul Său 
patronaj, îi aducem respectuos aci expresiunea. 
profundei noastre gratitudini. 

Ei 

Eu nu am azi sarcina de a schiţa activitatea. 
lui Mihail Kogălniceanu. Vor face aceasta perso- 
nalităţile ce vor vorbi îndată şi printre cari au 
iost solicitaţi şi Domnii Nicolae Iorga, Octavian 

Goga şi Doctor Nicolae Lupu, dar, din motive 

justificate, nu au putut veni la solemnitate. 
Prin ridicarea monumentului ce desvelim azi, 

noi ne îndeplinim o sfântă datorie către Mihail 
Kogălniceanu şi către neamul românesc. | 

Orice neam se ridică prin munca îruntaşilor săi, 

adăogită neîncetat din generaţie în generaţie.
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Amintirea continuă şi cultul celor ma: de seamă 
fruntaşi constituesc o datorie de recunoştinţă faţă 

«de ei şi, în acelaş timp, unul dintre cele mai bune 
mijloace de a înţreţine. şi întări activitatea nea- 
mului. Aducerea aminte mai constitue o puternică 
îndrumare la muncă pentru generaţiile tinere, a 
căror energie este stimulată prin exemplul veş- 
nic amintit al faptelor mari ale înaintaşilor. 

Mihail Kogălniceanu are dreptul la perpetua 
recunoştinţă a neamului românesc. 

Amintirea strălucitei sale activităţi pe terenul 
politic şi cultural va îi totdeauna îndemn la muncă 

în îolosul ţărei şi o fericită îndrumare a energii- 
lor tinere. 

Prin genialitatea sa, Mihail Kogălniceanu s'a 
ridicat în fruntea generaţiei sale, care a fost, din 
fericire pentru poporul nostru, bogată în oameni 
mari. 

Cele două mari fapte ale sale —— împroprietă- 
Tirea ţăranilor şi secularizarea averilor :nânăsti- 
reşti streine — formează, sub raportul social, un 
fel de hotar despărțitor între România veche şi 
cea modernă. 

In frumosul monument pe care îl inaugurăm a- 
cuma, d-l sculptor Han a voit, credem, să imor- 
talizeze, în special, aceste două fapte mari ale lui 
Mihail Kogălniceanu. EI este înfăţişat ţinând în 
mână legile cari consacră aceste două reforme. 

ese 

Statuia aceasta dă o „St puternică impresiune de 
vioiciune şi hotărire.
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Artistul pare a fi voit să exprime energia ne- 
înfrântă, cu care Mihail Kogălniceanu a luptat, 
pentru a desrobi pe ţărani şi a salva de sub streini 
bogăţiile ţărei. 

Aşa cum este, monumentul ce: desvelim azi, va 

fi — suntem siguri — o podoabă a Capitalei. 
Mulțumită de a-l îi putut realiza, „Fundaţia 

Culturală Mihail Kogălniceanu“ îl încredinţează 
Primăriei Municipiului Bucureşti.



ANEXE 

Reproducem aci mai departe patru articole ale 

Domnului G. G. Mironescu (publicate în limba fran= 

ceză) care sunt în legătură cu unele din discursu= 

rile din acest volum, 

Am adaos asemenea, pentru orientarea cititorilor, 

tabela de materii a volumului 1. 

G. G. Mironescu. — Cuvântări. 22



LA SENTINELLE ROUMAINE *) 

Les lois qui regissent la formation et le deve- 
loppement des nations ou, en general des grou- 

pements humains sont encore ă dâterminer. 

Mais, en €tudiant Phistoire, on peut d&gager 
la part qui revient ă chaque nation dans L'Evo- 
iution des soci6tes et c'est lă ce qu'on appelle ha- 
bituellement sa mission ou sa destinâe. 

Cette maniere de s'exprimer n'implique aucune 
idee de predestination. Flle constate simplement 
la râsultante d'une scrie de faits, qui donnent un 

caractere spâcial au râle jou€ ă travers les âges 

par la nation consideree. 
Pour la nation roumaine sa mission est tres 

nette: elle a 6t6, au cours des si&cles, la sentinelle 
avancee de la civilisation occidentale aux portes 
de P'Orient. 

En accomplissant vaillamment cette mission, la 
nation roumaine, par son h&roisme et ses sacri- 
fices, a preserve la civilisation occidentale de 

maintes secousses violentes, qui auraient peut- 

tre signifi€ sa ruine. 

*) Article public dans la Revue „Z'/l/lusfrafion“, No. 4.520 du 

19 octobre 1929.
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Ce râle de sentinelle a €t€ imprime ă la natiore 
roumaine des le debut de son existence et Pon. 
pourrait mâ6me dire qw'elle ă 6t6 crââe pour le: 
remplir. 

En effet, ce fut surtout pour assurer la dâiense: 
de la civilisation de Rome sur la frontiere la plus. 
exposâe de PEmpire, que P'empereur Trajan en-- 
voya en Dacie des colons romains, en masses con-. 

sidârables, apres la conquâte de cette province: 
(anne 107). 

Les Romains ont toujours eu /Phabitude de co-: 
loniser les provinces conquises. Mais, ici, la colo-- 
nisation a €t€ exceptionnellement intense. LPhis-. 
torien Eutropius rapporte que Trajan a amen€ en. 
Dacie des masses 6normes d'hommes : infinitus 
copias hominum. 

La raison de cette intensit6 exceptionnelle de: 
la colonisation tait surtout la necessit de ren- 
forcer solidement cette fontitre de P'Empire. 

La nation roumaine, qui allait se former par la. 
fusion des colons romains avec les Daces, a donc 
Et€, depuis sa crâation, destine â servir comine: 
poste avanc€ de home dans ces parages. 

Elle a ât€ appelâe bientât a remplir cette rude: 
tâche. Car les hordes barbares commencărent ă 
deferler d'Asie et elles choisirent presque toutes. 
leur chemin par la Dacie. 

La poussâe fut si forte que P'empereur Aur€lien, 
m'Esperant pas pouvoir dâfendre la Dacie contre: 
les envahisseurs, en retira la garnison et les fonc- 
tionnaires d'Empire (annce 274). 
„II laissa ainsi la jeune nation roumaine _— en:
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voie de formation — se defendre seule contre le 
îlot des barbares. 

Limite ă ses propres moyens, la sentinelle TOu- 
maine ma pu empâcher ces hordes d'envahir le 
centre de !'Europe; mais elle a amorti le choc, en 
subissant elle-mâme les premiers coups €i en re- 
tenant une partie des envahisseurs. 

Quelques si&cles plus tard, le peuple roumain, 
ă peine parvenu ă constituer deux principautes, le 

long des Carpathes — la Valachie vers 1290, la 

Moldavie bientât aprăs — a eu â combattre la 

plus terrible des invasions barbares, celle des 

Turcs. 

Pendant plus de deux siăcles (1370-—1600), 

ces deux petits Etats ont tenu tâte glorieusement 

aux redoutables armâes du Croissant, en leur bar- 

rant heroiquement la route. 

Alors que le flot musulman avait submerge 

tous les autres pays du Sud-Est de l'Europe — 

PEmpire byzantin, P!Albanie, la Bulgarie, la Ser- 

bie — et avait traverse victorieusement le Da- 

nube pour s'installer en Hongrie, transformant en 

provinces turques tous ces pays, Y compris une 

grande partie de la Hongrie, les deux principaut6s 

roumaines purent r6sister malgre tout et mainte- 

nir leur indâpendance. 

La puissance redoutable des Turcs inquictait 

sârieusement les nations d'Occident. Ils avaient 

march€ de conquâte en conquâte et &taient par- 
a 

venus ă atteindre Vienne. 

Mais la resistance h&roique et prolongee des 

Roumains a use ă la longue la formidable puis- 

sance des Ottomans. Si ceux-ci sont parvenus A
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conqulrir la Hongrie et ă assiger Vienne, ce fut 
Jă leur effort suprâme. Affaibles par la vaillante 
resistance des principautes roumaines, ils mont 
pu exploiter leurs succes et, fatigues par cet ef- 
fort et par les guerres continuelles. qw'ils avaient 
portâes surtout contre les Roumains, leur declin 
commenca. La civilisation europâenne îut ainsi 
preserve d'une catastrophe. 

On a dit, avec raison, que „si la civilisation oc- 
cidentale €chappa d la mort ou au moins ă Veclipse 
dont la rmenacait le Croissant, elle en fut rede- 
vable... notamment aux Roumains“. (Histoire g6- 
ncrale de Lavisse et Rambaud). 

Les pages les plus glorieuses de cette hâroique 
resistance des principautes roumaines contre le 
ilot musulman sont celles inscrites dans PTHistoire 
par le prince de Moldavie Etienne le Grand (1457 
—1504) et par le prince de Valachie Michel le 
Brave (1593—1601). 

Le pape Sixte IV saluait le grand prince mol- 
dave du nom d'arhlete du Christ, et le Senat de 
Venise iui envoyait des ambassades speciales, 
pour le feliciter de ses victoires contre les Turcs. 

Mais laccomplissement de sa mission de sen- 
tinelle Ha pas apport€ que de la gloire au peuple 
roumain. 

Pendant des sitcles, il a dâ camper sur les 
champs de bataile. Souvent victorieux, quelque- 
Îois vaincu, il a eu ă subir les dures cons€quences 
de ces guerres acharntes et presque ininterrom- 
pues. 

Vivant ainsi dans une perp&tuelle alarme, sa
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consolidation et son developpement ont $t€ con- 
siderablement retardes. 

Son existence tourmentee ne lui a pas permis 
de bensficier, comme les peuples d'Occident, du 
renouveau de civilisation amen6 par la Renais- 
sance. 

D'autre part, les deux principautes roumaines, 

obligces de lutter sans r€pit pour leur existence, 
ainsi que pour la defense de la civilisation euro- 

pâenne et harceles sans cesse par les voisins, ont 
subi des graves pertes de territoire, qw'elies n'ont 

pu r&cuperer. 
Seulement, ă la suite de la Grande Guerre, les 

Roumains opprimes ont pu enfin &tre. delivres et 
Punit€ nationale roumaine a 6t6 ralis€e. 

Une nouvelle vie a ainsi commenc6 pour le 

peuple roumain. 
C'est â peine maintenant qu'il peut contribuer 

avec toutes ses forces au developpement de la ci- 

vilisation mondiale, car c'est seulement apres a- 

voir râalise son unit€ nationale qu'un peuple peut 

donner touţe sa mesure pour le progres du genre 

humain. 
Mais, afin de profiter de cette vie nouvelle et 

V'atteindre le dveloppement, auquel elle aspire 

vivement apres tant de siecles d'existence incer- 

taine et tourmentee, la nation roumaine a gran- 

dement besoin de la paix. 

Dans la paix seulement, elle peut se consolider 

et prosperer. 

C'est pour cela qu'il m'existe pas au monde un 

peuple plus attach6 ă Lidee de la paix que le 

peuple roumain.
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Aura-t-il cette paix perpâtuelle et îâconde â 
laquelle il aspire ? 

Il îaut Pespârer. 
Cet espoir sera-t-il contrecarre par des velli- 

tes injustifiables de certains de ses voisiris? Nous 
ne le croyons pas. 

Mais un bouleversement profond s'est produit, 
il y a dix ans, au delă de sa frontiere orientale, 
dans un pays immense et Pon ne saurait encore 
prevoir ce qu'il va en sortir. 

Y verra-t-on Peclosion d'une organisation so- 
ciale nouvelle, susceptible de s'harmoniser avec la 
civilisation europâenne, ou doit-on craindre, pour 
celle-ci, une formidable tentative d'ansantisse- 
ment ? 

Angoissant probleme pour la Roumanie et pour 
tout le monde civilis€. 

La sentinelle roumaine doit toujours veiller. 

  

TRADUCERE 

SENTINELA ROMÂNĂ %) 
Legile cari determină formarea şi desvoltarea na- 

țiunilor sau în genere a grupărilor omeneşti, sunt încă necunoscute. 
Dar, studiind istoria, se poate desprinde partea care revine fiecărei naţiuni în evoluţiunea societă- 

  

*) Articol publicat în Revista „Z'Illastration”, No. 4.520 din 19 Octombrie 1929,
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ţilor şi aceasta se chiamă de obiceiu misiunea sau 

menirea sa. 
Acest mod de a exprima nu implică nici o ideie 

de predestinare. El constată numai rezultanta unei 
serii de fapte, care dau un caracter special rolului 

jucat, în decursul vremurilor, de către națiunea res- 

pectivă. 
__ Pentru națiunea română, misiunea sa. este foarte 
limpede: ea a îost în decursul veacurilor, sentinela 
înaintată a civilizaţiunei occidentale la porţile O- 
rientului, 

Indeplinind cu bărbăţie această misiune, națiunea 
română, prin eroismul şi sacrificiile sale, a ferit ci- 
vilizaţia occidentală de multe sguduiri violente, care 

ar îi putut provoca prăbuşirea acestei civilizaţii. 
Acest rol de sentinelă a fost atribuit naţiunei ro- 

mâne dela începutul existenţei sale şi sar putea 

spune chiar că ea a fost creiată pentru a îndeplini 

acest rol. 

In adevăr, în deosebi pentru a asigura apărarea 

civilizaţiunei Romei la frontiera cea mai expusă a 

Imperiului, Impăratul “i'raian trimise în Dacia colo- 

nişti romani, în masse considerabile, după cucerirea 

acestei provincii (a. 107). 
Romanii au avut totdeauna obiceiul să colonizeze 

provinciile cucerite. Dar, aici, colonizarea a fost 

excepţional de intensă. 

Istoricul Eutropius spune că Traian a adus în Da- 

cia masse enorme de oameni: „infinitas copias ho- 

minum, 

Motivul acestei intensităţi excepţionale a coloni- 

zării era tocmai necesitatea de a întări puternic a- 

<eastă frontieră a Imperiului. 

Națiunea română, care urma să se formeze din 

contopirea coloniştilor romani cu Dacii, a îost deci, 

dela crearea sa, menită să servească ca post îna- 

intat al Romei pe aceste meleaguri. 

Ea a fost chemată curând să îndeplinească acea- 

stă grea sarcină. Căci hoardele barbare au început
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să se reverse din Asia şi ele şi-au ales aproape toate 
drumul prin Dacia. J 

Puhoiul a fost atât de puternic, încât Impăratul 
Aurelian, ne mai sperând să poată apăra Dacia îm- 
potriva năvălitorilor, a retras din Dacia garnizoana 

şi funcţionarii imperiului (an. 274). AR 
EI a lăsat astfel tânăra naţiune română — încă în 

formaţiune — să se apere singură împotriva valulur 

de barbari. 
Mărginită la propriile ei mijloace, sentinela ro= 

mână nu a putut împiedeca aceste hoarde să inva- 
deze centrul Europei; dar ea a slăbit ciocnirea, su- 
ferind ea însăşi primele lovituri şi reţinând o parte 
din năvălitori. 

Câteva veacuri mai târziu, poporul român, abia 
ajuns să constitue două principate, în lungul Carpa- 
tilor — Valahia pela 1290 şi Moldova curând după 
ea, — a avut să lupte cu cea mai teribilă invaziune 
barbară, aceea a Turcilor. 

Mai bine de două secole (1370—1600), aceste două 
mici State au ţinut piept în mod glorios puternice- 
lor armate ale Semilunei, tăindu-le eroic calea. 

Pe când valul musulman inundase toate celelalte 
țări din Sud-estul Europei — Imperiul Bizantin, Al- 
bania, Bulgaria, Serbia — şi trecuse victorios Du- 
nărea pentru a se aşeza în Ungaria, transformând în 
provincii turceşti toate aceste ţări şi o mare parte 
din Ungaria, cele două principate române au putut 
totuşi rezista şi şi-au putut păstra independenţa. 

Puterea înspăimântătoare a Turcilor neliniştea în: 
mod serios naţiunile Occidentului. 

Ei merseseră din cucerire în cucerire şi ajuns?- 
seră să atingă Viena. i 

Dar rezistenţa eroică şi prelungită a Românilor 
a uzat cu timpul formidabila putere a Turcilor. Dacă 
aceştia au ajuns să cucerească Ungaria şi să ase- 
dieze Viena, aceasta a fost sforţarea lor supremă. 
Slăbiți de vitejeasca rezistență a principatelor ro- 
mâne, ei nu au putut exploata succesele lor şi obo- siţi de această sforţare şi de răsboaiele continue pe
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care le-au dus cu deosebire împotriva Românilor, 
declinul Turcilor a început. 

Civilizaţia europeană a îost astfel ferită de o ca- 
tastroiă. 

S'a spus, cu drept cuvânt, că „dacă civilizația oc- 
cidentală a scăpat dela moarte sau cel puțin dela e- 
clipsa de care era amenințată de Semilună, aceasta: 
se datorește mai ales Românilor“. (Histoire gen6- 
rale de Lavisse et Rambaud). 

Paginile cele mai glorioase ale acestei eroice re- 
zistențe a principatelor române împotriva puhoiului 

musulman, sunt acelea înscrise în istorie de către 
Domnitorul Moldovei Ştefan cel Mare (1457—1504) 

şi de către Domnitorul Munteniei Mihai Viteazul 

(1593—1601). 
Papa Sixte al IV-lea salută pe marele Domnitor: 

moldovean cu numele de „afler al lui Christos“ şi. 
Senatul Veneţiei îi trimitea ambasadori speciali, 
spre a-l felicita. pentru victoriile sale împotriva Tur- 
cilor. 

Dar împlinirea misiunei sale de sentinelă nu a 
adus numai glorie poporului român. 

In curs de veacuri, el a trebuit să stea pe câmpu- 
rile de luptă. 

Adeseori victorios, câteodată învins, el a suferit 

grelele urmări ale acestor crâncene şi aproape ne- 

întrerupte războaie. 
Trăind astfel într'o perpetuă alarmă, consolidarea 

şi desvoltarea sa au fost în mod considerabil întâr- 

ziate. 
Existenţa sa turburată nu i-a îngăduit să se bu- 

cure, ca popoarele din Occident, de reînoirea civi-- 

lizaţiunii adusă prin „Renaştere“. _ 
Pe de altă parte, cele două principate române. 

obligate să lupte fără răgaz pentru existenţa lor, 

precum şi pentru apărarea civilizaţiei europene şt 

hârţuite fără încetare de către vecini. au suferit 

grele pierderi teritoriale, pe care nu le-au putut re- 

dobândi. , 
Numai în urma Marelui Războiu, Românii subiu-
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gaţi au putut îi în fine liberaţi şi unitatea națională 
română: a îost realizată. 

O nouă viaţă a început astiel pentru poporul ro- 

mân. 
Abia acum el poate contribui cu toate forţele sale 

la desvoltarea civilizaţiei mondiale; căci, numai du- 
pă ce şi-a realizat unitatea naţională, un popor poate 
să-şi dea toată măsura pentru progresul neamului 
omenesc. 

Dar spre a profita de această nouă viaţă şi spre a 
atinge desvoltarea la care ea aspiră puternic, după 
atâtea secole de existenţă nesigură şi turburată, na- 
iunea română are nevoie, mai presus de orice, de 
pace. 

Numai în pace, ea se poate consolida şi poate prc- 
păşi. 

lată de ce nu există pe lume un popor mai legat 
de 1deia de pace decât poporul român. 

Va avea el această pace perpetuă şi fecundă la 
care aspiră ? 

Trebue să sperăm. 
Această speranţă va îi ea sdruncinată de velei- 

tăţile neîndreptăţite ale unor vecini? Nu credem. 
Dar o revoluţie adâncă s'a produs, acum zece ani, 

dincolo de frontiera sa orientală, într'o țară imensă 
Şi nu se poate încă prevedea ceeace se va întâmpla. 

Vom asista oare la formarea unei noui organizaţii 
sociale , susceptibilă de a se armoniza cu civilizaţia 
europeană, sau trebue să ne teinem de o formidabiuă 
tentativă de nimicire a civilizaţiei europene ? 
__ Chinuitoare problemă pentru România şi pentru 
intreaga lume civilizată. 

Sentinela română trebue să continue a veghea.



L'UNION BALKANIQUE *) 

La ralisation d'un seul coup du rapprochement 

de tous les peuples est impossible. Elle doit ctre 

poursuivie par €tapes. 

On devra commencer — jai eu ă plusieurs. 

reprises lP'occasion de le dire — par creer des 

unions regionales formâes de deux ou plusieurs- 

pays. 

Une de ces ligues râalisables est celle des pays- 

balkaniques. 

Je considere, par consâquent, comme tres utile: 

et nâcessaire la crâation d'une ligue balkanique, 

dans interât de la stabilisation de la paix et, 

du progrăs sans obstacles de Europe et de Phu- 

manite. 

La Roumanie est dispos6e tres favorablement 

envers Pidee d'une semblable union. 

Il regne aujourdhui dans les Balkans un esprit 

pacifiste, &tant donn€ que la majeure partie des 

pays balkaniques ont pu definitivement adherer 

ă la grande idee de la paix. 

La situation me paraît, par cons6quent, pro- 

nal „Elepbtiron Vima'* 
*) Cet article a 6t€ publi dans le jour 

La Nation Roumaine” 
dW'Athânes et reproduit dans le journal » 

du 6 septembre 1930.
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pice, pour la discussion d'un projet d'entente bal- 
kanique. 

D'autre part, au milieu de la profonde crise 
<conomique que nous traversons, le besoin d'une 
cooperation entre peuples voisins est devenue plus 
urgente et les masses populaires se rendent mieux 
compte de Putilit€ d'une telle collaboration. 

L'entente devrait âtre politique et &conomique. 
Dailleurs, une entente politique €troite engen- 

drerait, ă mon avis, forcement une coopâration 
<conomique. 

Toutefois, dans le cas oii il ne serait pas pos- 
sible d'arriver ă une cooperation politique et 6co- 
nomique immediate, il serait €videmment irăs utile 
d'organiser une collaboration uniquement sur le 
terrain €conomique. 

Bien que la question se heurte â maintes objec- 
tions, je persiste â croire que la collaboration 6co- 
nomique pourrait tre r6alisce plus facilement, 
notamment dans les Balkans, oi tous les pays se 
trouvent presque au mâme point de /'evolution 
industrielle. 

Mais cette union, qw'elle soit une veritable con- 
federation politique, ou Simplement une âtroite 
cooperation €conomique, ne pourrait en aucun 
cas avoir comme but de s'opposer ă un pays quel- 
conque ou de provoquer des rivalites entre les 
diverses nations. 

Cette union doit avoir ia tendance nette de vi- 
ser ă neutraliser les antagonismes en vue de îa- 
ciliter une entente toujours plus vaste. 

C'est pour cette raison d'ailleurs quwun pays
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pourra participer 6galement ă une ou plusieurs 

autres unions regionales de. mâme nature. 

D'apre&s ma conception, chaque union regionale 

constitue un noyau autour duquel on s'efiorcera. 

de concentrer le plus grand nombre possible de 

pays. 
L'&goisme national Vesprit politique ou sim- 

plement €conomique, 6troitement nationaliste — 

reprâsente une des plus serieuses difiicultes pour 

Pentente des pays de la peninsule balkanique. 

Cet €goisme ne se rencontre pas exclus:ve- 

ment dans les Balkans. Partout il constitue un s6- 

rieux obstacle au rapprochement des peuples. 

Mais, je ne crois pas que ce soit lă une difii- 

culte insurmontable. 

Il faut que Popinion publique des divers pays 

soit 6clair6e sur les avantages de la cooperation 

des peuples et sur les dangers de Lisolement, dont 

PEgoisme nationaliste s'est fait lapâtre. 

Les difficultes qwon devra surmonter seront 

nombreuses; mais les hommes politiques ne de- 

vront pas se decourager pour cela. 

Si, par une malheureuse coincidence, on ne par- 

venait pas ă faire admettre ces principes fonda- 

mentaux par certains pays, lunion balkanique 

pourrait se constituer sans eux. Les pays qui res- 

teront hors de Punion pourront y adhrer plus 

tard. 
Au point de vue purement g6ographique, lu- 

nion balkanique devra comprendre tous les Etats 

situ&s entre la Mer Noire, la Mer Eg6e, VAdria- 

tique et le Danube. 

La Roumanie est comprise dans ce cadre, par 

 



— 392 — 

suite de sa province trans-danubienne. Mon pays 
n'est balkanique qwen partie; mais il doit parti- 
ciper ă V'union des peuples balkaniques, en consi- 
deration de ses importants interâts dans la Mer 
Noire et de la necessit€ d'avoir des debouchâs sur 
VEgee et la Mer Adriatique. 

L'union balkanique doit comprendre donc la 
Grăce, la Roumanie, la Yougoslavie, la Bulgarie, 
V'Albanie et la Turquie. 

TRADUCERE 

UNIUNEA BALCANICĂ %) 

Realizarea dintr'odată a apropierii tuturor popoa- 
relor este imposibilă. Fa trebue să fie făcută treptat. 

Va trebui să se înceapă, aşa cum am avut de 
multe ori prilejul să o Spun, prin crearea de uniuni 
regionale, formate din două sau mai multe ţări. 

Una dintre aceste ligi realizabile este aceea a ţă- rilor balcanice. 
Eu consider aşa dar, ca foarte utilă şi necesară infăptuirea unei ligi balcanice, în interesul stabili- tăţii păcii şi a progresului fără piedici al Europei şi - al umanităţii. 
România este îoarte favorabil dispusă faţă de ideia unei astiel de uniuni. 
Astăzi domneşte în Balcani un spirit pacifist, ceea: ce se constată din faptul că cea mai mare parte din 

  

*) Acest articol a fost publicat în ziarul „Elepbteron Vima" din Athena şi xeprodus în jurnalul „Za Nation Roumaine“ dim 6 Septembre 1930,
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țările balcanice au putut în mod definitiv să adere 
la marea ideie a păcii. 

Situaţiunea îmi pare deci prielnică pentru discu- 
tarea unui proect de înţelegere balcanică. 

Pe de altă parte, în mijlocul proiundei crize eco- 
nomice pe care o străbatem, nevoia unei cooperări 

între popoarele vecine a devenii mai urgentă şi mas- 
sele populare îşi dau mai bine seama de folosul unei 
astiel de colaboraţiuni. 

Inţelegerea ar trebui să fie politică şi economică. 
De altfel, după părerea mea, o înțelegere politică 

ar da naştere, în mod necesar, la o cooperare eco- 

nOmică. 
Totuşi, în cazul în care nu ar îi cu putinţă să se 

ajungă la o cooperare politică şi economică imedia- 
tă, ar îi fără îndoială foarte util să se organizeze 
o colaborare numai pe terenul economic. 

Cu toate că problema ridică multe obiecţiuni, per- 
sist a crede că o colaborare economică ar putea îi 
înfăptuită mai uşor, mai ales în Balcani, unde toate 
ţările se găsesc la acelaş punct al evoluţiei indus- 

iriale. 

Dar această uniune, fie că ar îi o adevărată con- 
federaţiune politică, sau ar fi numai o strânsă coo- 
perare economică, nu ar putea în nici un caz să aibă 

drept scop ca să se opună contra unei țări oarecare 

sau să provoace rivalități între diferitele naţiuni. 

Această uniune trebue să aibă tendinţa limpede 

de a neutraliza antagonismele, pentru a înlesni o în- 

ţelegere tot mai largă. 

Pentru acest motiv, o ţară va putea participa în 

acelaş timp la una cât şi la mai multe uniuni regio- 

nale de acelaş fel. 

După concepţiunea mea, fiecare uniune regională 

constitue un sâmbure în jurul căruia se vor îace 

străduinţe de a concentra cel mai mare număr po- 

sibil de ţări. 

Egoismul naţional — spiritul politic sau numai 

economic, îngust naţionalist, — reprezintă una din- 

G. G. Mironescu. — Cuvântări 23



— 994 — 

tre- cele mai serioase dificultăţi pentru înţelegerea, 
dintre ţările peninsulei balcanice. 

Acest egoism nu se întâlneşte numai în Balcani. 
Peste tot el constitue un serios obstacol la apropie- 
rea popoarelor. 

Dar eu nu cred că aceasta ar constitui o greutate 
de neînvins. 

Trebue ca opiniunea publică din diversele ţări să 
iie lămurită asupra avantagiilor cooperării popoare- 
lor şi asupra primejdiilor izolării, al cărui apostol 
este egoismul naţional. 

Dificultăţile ce vor trebui înlăturate vor îi nume- 
roase; dar oamenii politici nu vor trebui să se des- 
curajeze pentru aceasta. 

Dacă, printr'o nefericită coincidenţă, nu se va a- 
junge să se admită aceste principii fundamentale de 
către unele ţări, uniunea balcanică se va putea con- 
stitui fără ele. Ţările care vor rămâne în afara u- 
Diunii vor putea adera mai târziu la ea. 

Din punct de vedere pur geografic, uniunea bal- 
canică va trebui să cuprindă toate statele situate în- 
tre Marea Neagră, Marea Egee, Adriatica şi Du- 
năre. 
România este cuprinsă în acest cadru, din cauza 

provinciei sale trans-danubiene. Țara mea nu este 
balcanică decât în parte; dar ea trebue să participe 
la uniunea popoarelor balcanice, având în vedere 
importantele sale interese în Marea Neagră şi ne- 
cesitatea de a avea debuşee la Marea Egee şi la 
Marea Adriatică. | 

Uniunea balcanică trebue să cuprindă deci: Gre- 
cia, Iugoslavia, Bulgaria, Albania şi Turcia.



SOUVENIRS ET IMPRESSIONS *) 

En manifestant notre admiration pour Monsieur 
Edouard Benes, ă P'occasion de son cinquantime 
anniversaire, nous rendons hommage ă une per- 

sonalit€ exceptionnelle, qui a inscrit glorieusement 
sa page dans lhistoire de son pays et des peuples 
civilises. 

Je laisse ă d'autres, plus indiqu6s que moi pour 
cette tâche, le soin d'exposer les traits caracteris- 
tiques de cette personalite ainsi que les resultats 
de sa f6conde activite, qui continue son cours as- 
cendant. 

Je veux noter ici seulement quelques souvenirs 
et impressions d'une collaboration personnelle de 
plusieurs annes. 

*) Cet article a 6t6 publi dans le volume d'hommage 6dit& en 

Vhonneur de Son Excellence Monsieur E. Benes en avril 1934 

(4 Prague). Nous reproduisons le texte rectifi tel qu'il a €f€ îm= 

prime â la fin du volume respectif sur une feuille y ajoutte et 

pozrtant en tâte la mention suivante: „Recfification'. L'article de 

Monsieur G. G, Mironesco, ancien Pr&sident du Conseil des 

Ministres et Ministre des affaires &trangăres, imprime ă la page 

119 de ce volume, &tant traduit du tehecoslovaque en francais, 

contient plusieurs erreurs. Nous donnons ici le texte original 

francais de Monsieur G. G. Mironesco.
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Vai fait la connaissance de Monsieur E. Benes 

ă Paris, pendant l'automme de lannâe 1917. 

Il &tait alors secrâtaire general du Conseil na- 
tional des Pays tchâques et je travaillais avec 
quelques Roumains — parmi lesquels, au premier 
rang, se trouvait Monsieur Paul Bratasano —- 
pour soutenir notre cause nationale. 

Les Tchecoslovaques, les Polonais et les You- 
goslaves avaient cr€ â Paris des organismes of- 
jiciels — les Conseils nationaux — qui, 6tant re- 
connus par les Allis, avaient le caractere de ve- 
ritables gouvernements de ces nations. Les Rou- 
mains ne poss6daient pas une organisation sem- 
blable (en efiet le Conseil national de Punit€ rou- 
maine ma 6t6 crâ€ que le 3 octobre 1918), mais. 
nous avions constitu€ un groupe d'intellectuels. 
roumains qui, de commun accord, travaillaient ă. 
la r€alisation de nos aspirations nationales et col- 
laboraient avec les organes 'officiels des Teheco- 
slovaques, des Polonais et des Yougoslaves. 

C'est dans ces conditions que j'ai li€ des rela- 
tions de collaboration avec Monsieur E. Benes. 

Je Vai rencontre pour la premiere fois au siege: 
du Conseil national tcheque (rue Bonaparte), oâ 
je me suis rendu avec Monsieur Draghicesco, qui 
connaissait Monsieur E. Benes. 

Cette collaboration a dur€ jusqw'ă la signature 
des traites de paix, par consequent â peu prăs 
deux ans. 

En avril 1918, nous nous sommes rendus en- 
semble ă Rome, au congr&s des nations opprimâes 
par l'Autriche-Hongrie, auquel nous avons parti-
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cip€. tous les deux comme del&gu6s de nos nations 
respectives. 

Ce congres s'est rtuni ă Rome surtout pour 
deux raisons principales : 

1) parce que les Italiens avaient des fr&res op- 
primes en Autriche-Hongrie ; 

2) parce qw'ă cette &poque c'est en talie que 

se manifestait la plus tenace resistance au d6- 
membrement de IEtat artificiel austro-hongrois, 
le principal partisan de la necessit6 de maintenir 
IAutriche-Hongrie, €tant le Ministre des afiaires 
<trangeres d'Italie lui-mâme, le baron Sonnino. 

Quand nous sommes partis de Paris pour Rome 

(6 avril 1918) Monsieur E. Benes, en faisant al- 
lusion ă Pattitude du Ministre Sonnino, me disait: 
„Il faudra casser les vitres ă la Consulta“. . 

Ce congres a eu un grand succes. La bienveil- 
iance de Monsieur le President du Conseil des 
Ministres d'ltalie, Orlando, nous a 6t6 acquise 
par Llaction du congres, aidâe puissamment par les 
representants de la France et de l'Angleterre (qui 
ont aussi pris part au congres), de sorte que le 
baron Sonnino a dîi câder. 

A la suite de ce congres, la politique des Alli6s, 
au sujet du demembrement de l'Autriche-Hongrie, 
sest fixce definitivement dans le sens de la nâces- 
sit de ce d&membrement, pour dâlivrer les peu- 
ples subjugues. 

Apres la signature de la paix, a commence, en 

1919, l'&poque de consolidation et de reconstruc-



— 358 — 

tion nationales et internationales: organisation et 
consolidation de la paix, reconstruction et sur- 
tout rafiermissement des nations libertes par la 
guerre. 

Cette oeuvre, tout aussi grandiose que celle qui 
a conduit au triomphe de la justice dans le monde, 
reclame un nouveau labeur, assidu, mâthodique 
et courageux. 

Monsieur E. Benes, du premier moment, s'est 
attel€ ă cette tâche — dans sa patrie libere et 
dans le Conseil des nations civilisces — et il ma 
plus interrompu son labeur un seul instant. 

Dans cette deuxitme phase de son activit€, j'ai 
recommenc6, en novembre 1928, sous dW'autres 
auspices, une nouvelle et cordiale collaboration 
avec Monsieur E. Benes dans la Petite Entente, 
au sein de la Sociât€ des Nations et dans diverses 
confrences internationales. Cette collaboration, 
si amicale et si pleine de confiance r6ciproque, a 
continu pendant deux ans et demi, tout le temps 
que j'ai 6t€ ministre des affaires Etrangeres de 
Roumanie. 

Ces quatre annes et demie de collaboration 
personnelle avec Monsieur E. Benes m'ont per- 
mis d'apprecier et d'admirer ses qualites excep- 
tionnelles, ainsi que sa profonde connaissance des 
homimes et des choses. 

Forme ă Pâcole de la philosophie positive, il 
applique â I'€tude des problămes politiques les
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methodes positives, le pourrais m€me dire scien- 
tifiques. Avec son esprit penâtrant, il âtudie ob- 
jectivement toute proposition ou suggestion s6- 
rieuse, sans se laisser eifrayer par la nouveaute 
d'une idee. 

Selon Monsieur E. Benes, l/'homme politique 
est un crâateur, qui ne doit avoir en vue que son 
ideal, le but €leve qu'il s'est îix€, sa grande mis- 
Sion, ainsi qu'il Va €crit dans une 6tude sociolo- 

gique, publice par la Revue internationale de so- 
ciologie de novembre-decembre 1919. 

Mais le trait principal et caractâristique de son 
esprit semble tre son optimisme: „un optimisme 
combattii, ferme, intransigeant“*, comme il le qua- 
lifie lui-mâme (ă la fin du deuxieme volume de ses 
„Souvenirs de guerre et de revolution'”). 

Par ce sain optimisme, il a vaincu toutes les dii- 
ficultes, il a rcussi ă achever des grandes reali- 
sations et ă ajouter continuellement, par son ac- 
tivit€ ininterrompue, des nouveaux titres de gloire 
ă ceux dejă acquis pendant la guerre et pendant 
ies n€gociations de la paix, par son importante 

contribution ă la liberation du peuple tcheque et 
ă la constituțion de I'Etat tchecoslovaque.
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TRADUCERE 

AMINTIRI ȘI IMPRESII *) | 

Manifestând admiraţiunea noastră pentru Domnul 
Eduard Beneş, cu ocazia celei de a cincizecea ani- 
versare a sa, aducem omagiul nostru unei persona- 

lităţi excepţionale, care a înscris, în mod elorios, 
pagina sa în istoria patriei sale şi a popoarelor ci- 
vilizate. 

Las altora — mai indicaţi decât mine pentru a- 
ceasta — sarcina de a expune trăsăturile caracte- 
ristice ale acestei personalităţi şi rezultatele rodni- 
cei sale activităţi, care îşi continuă mersul ei as- 
cendent. 

Eu voiesc numai a nota aici câteva amintiri şi im- 
presii dintr'o colaborare personală de mai mulţi ani. 

* 

2 % 

Am cunoscut pe Domnul Eduard Beneş în toamna 
anului 1917, la Paris. 

El era pe atunci secretarul general al consiliului 
naţional al ţărilor cehe: iar eu munceam alături de 
alți Români — având în frunte pe Domnul Pavel Bră- 
tăşanu —. pentru susținerea cauzei noastre naţionale. 

Cehoslovacii, Polonezii şi Jugoslavii creaseră, la 
Paris, organisme oficale — consilii naţionale —- 
cari, fiind recunoscute de aliaţi, dobândiseră carac- 

*) Acest articol a fost publicat în volumul de omagiu editat 
în onoarea Excelenţei Sale Domnul E. Benes în Aprilie 1934 
(la Praga). Noi reproducem teztul rectificat, aşa cum a fost im= 
primat la finele volumului respectiv pe o foaie adăogită la volum şi având în fruntea ei mențiunea următoare : „Pectificare“. Articolul 
Domnului G. G. Mixonescu, fost Preşedinte al Consiliului de 
minişfri şi Ministru al afacerilor străine tipărit la pagina 119 din acest volum, fiind tradus din limba cehoslovacă în limba fran= 
ceză conține Mal multe erori. Dăm aci fextul original francez gina 
al Domnului G. G. Mixonescu.
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terul unor adevărate guverne ale acestor națiuni. 
Românii nu posedau o organizaţie asemănătoare 
(Consiliul naţional al unităţei române a fost creat 
abia la 3 Octombrie 1918); dar un număr de inte- 
lectuali români lucram, în comun acord, pentru. cau- 
za noastră naţională şi colaboram cu organismele 
autorizate ale Cehoslovacilor, Polonezilor şi Jugo- 
slavilor. 

In aceste condițiuni, am legat relaţiuni de colabo- 

rare cu Domnul Beneş. Ă 

L'am văzut pentru prima dată la sediul consiliu- 

lui naţional ceh (Rue Bonaparte), unde am mers 
împreună cu Domnul D. Drăghicescu, care cunoştea 
mai de muli pe Domnul Beneş. 

Colaborarea aceasta a durat până la încheierea 

tratatelor de pace, deci aproape doi ani. 

In Aprilie 1918, am mers împreună la Roma, la 

Congresul naţiunilor oprimate din Ungaria, "făcând 

parte fiecare dintre noi din delegaţiunile naţionale 

respective. 

Congresul s'a făcut la Roma mai ales pentru două 

motive: 1) pentru că Italienii aveau fraţi oprimaţi în 

Austro-Ungaria şi 2) pentru că, în Italia, era atunci 

mai tenace rezistența la desmembrarea Statului ar- 

țificial austro-ungar, principalul partizan al necesi- 

tăţei menţinerei Austro-Ungariei fiind însuşi Minis- 

trul de afaceri streine al Italiei, Baronul Sonnino. 

Când am plecat din Paris spre Roma i(6 Aprilie 

1918), Domnul Eduard Beneş, făcând aluzie la aii- 

tudinea Ministrului Sonnino, îmi zicea: „Va trebui 

să spargem ferestrele la Consulta“. 
Congresul a avut un mare succes. Bunăvoinţa 

Domnului Preşedinte al Consiliului de .Miniştri al 

Italiei, Orlando, a îost câştigată prin acţiunea con- 

gresului, ajutată mult de reprezentanţii Franţei şi 

Angliei (cari au participat asemenea la congres) şi 

Baronul Sonnino a cedat. 
După acest congres, politica aliaţilor, în chestia 

desmembrărei Austro-Ungariei, s'a fixat definitiv
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în favoarea necesităţei desmembrărei, spre a libera 
popoarele subiugate. 

%* 
% * 

„ Incheindu-se pacea, a venit, în 1919, epoca de 
consolidare şi reconstrucţie naţională şi internaţio- 
nală: organizarea şi consolidarea păcei, reconstruc- 
ţia şi întărirea mai ales a naţiunilor liberate prin 
războiu. 

Această operă, tot aşa de grandioasă ca acea care 
a condus la triumful dreptăţei în lume, reclamă o 
nouă muncă încordată, metodică, curajoasă. 
Domnul Beneş s'a consacrat din primul moment 

la această muncă, în ţara sa liberată şi în sfatul na- 
țiunilor civilizate și nu a mai întrerupt nici o clipă 
această muncă, 

In această a doua fază a activităţei sale, am reîn- 
ceput, în Noembrie 1928, sub alte auspicii, o nouă 
cooperare cordială cu Domnul Beneş, în Mica In- 
țelegere, în Societatea Naţiunilor şi în diferite con- 
ierințe internaţionale. Această colaborare amicală 
şi plină de încredere reciprocă a continuat doi ani şi 
Jumătate, cât timp am fost Ministru al Afacerilor 
streine a! României. 

* 
* % 

Patru ani şi jumătate de colaborare personală cu 
Domnul Ed. Beneş mi-au permis să apreciez şi să 
admir calităţile sale excepţionale şi profundele sale 
cunoştinţe de oameni şi de lucruri, 

Format la şcoala filosofică positivistă, el aplică la 
studiul problemelor politice metodele pozitiviste şi 
aşi putea zice ştiinţiiice. Cu spiritul său pătrunzător, el cerne, în mod obiectiv, orice propunere sau suges- tiune serioasă, fără a se înspăimânta de noutatea. 
unei idei. 

Pentru dânsul, omul politic este un creator, care nu trebue să aibă în vedere decât idealul său, scopul
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înalt ce şi l'a fixat, marea sa misiune, aşa precum a. 
spus-o într'un studiu sociologic al său, publicat în 
Revue internationale de sociologie din Noembrie- 
Decembrie 1919. 

Dar principala trăsătură caracteristică a spiritului 

său îmi pare a îi optimisniul său: „un optimism com- 
bativ, ferm, intransingent“, cum îl califica el însuşi 
(la siârşitul celui de al doilea volum al Arnintiritor- 
sale din războiu şi revoluţie). 

Cu acest sănătos optimism el a învins toate greu-. 
tăţile, a isbutit să înfăptuiască atâtea mari realiza- 
țiuni şi să-şi adaoge continuu, prin activitatea sa ne- 
întreruptă, noui motive de glorie la aceea ce a do- 
bândit-o, în timpul războiului păcei, prin contribuţia 
sa însemnată la liberarea poporului ceh şi la înche- 
garea Statului Cehoslovac. 

.



TAKE IONESCO ET LA PETITE ENTENTE *) 

Dans leur âpre lutte contre la domination aus- 
tro-hongroise, les peuples opprimâs par i'Au- 
triche-Hongrie avaient de temps en temps tra- 
vaill€ ensemble. 

Cette collaboration est devenue plus frequente 
et plus &troite aux approches de la grande guerre. 

Les chefs des Tchăques, des Croates, des kou- 
mains se concertaient et s'aidaient souvent et il 
est certain que beaucoup d'entre eux se rendaient 
compte que le triomphe de la juste cause de leurs 
nations ne devait pas marquer la fin de leur soli- 
darit€; mais que, bien au contraire, ces peuples 
devaient rester unis, pour se garantir r&cipro- 
Quement contre une €ventuelle revanche. 

Pendant la guerre, la fraternisation sur les 
champs de bataille a repandu ces penses dans 
les masses de nos peuples. 

L'idâe de V'alliance des trois nations, liberces 
de l'oppression hongroise, --- les Tceh&coslova- 
ques, les Yougoslaves et les Roumains —— tait 
donc dans Pair. 

  

*) Cet article a ete publi€ dans „La Roumanie Nouvelle“ No. 140 et dans un numero special de „Adevărul“ date du 28 octobre 1936.
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Mais, pour la râaliser, un Energique et delicat 
travail €Etait necessaire sur le terrain international 

ainsi que dans les trois pays respectiis. 
[L'homme politique, qui, plus que tout autre, a 

Jutt€ pour la ralisation de cette idee feconde îut 
Take Ionesco. 

Apres la guerre libsratrice, il s'y est consacre 
de toutes ses forces, 

En realite, Take Ionesco souhaitait une alliance 

plus large. 
Avant la fin de la guerre, il avait lance, ă Paris, 

Pidee d'une aliance ă cinq: la Pologne, la Tch6- 
coslovaquie, la Yougoslavie, la Grece et la Rou- 
manie. 

Sa geniale vision de Pavenir l'avait fait con- 
stater que, pour assurer la paix de Europe et du 
monde, il fallait separer 'Allemagne de la Russie 
par une grande digue, destine ă contenir ies ten- 
dances guerri€cres de ces deux nations. 

Pour donner corps ă ce projet grandiose, Take 
Ionesco s'est employe â obtenir Pappui des hom- 

mes politiques autoris6s de l'Angleterre, de la 

France, de Pltalie, .ainsi que la collaboration des 

reprâsentants des nations polonaise, tchâcoslo- 

vaque, yougoslave et grecque. 

Dans un discours, prononcâ ă Paris, le 22 jan- 

vier 1919, il declarait qwil va consacrer tout le 

reste de sa vie ă la râalisation de cette alliance ă 

Cinq. 
Mais, des Pann6e suivante, Take Ionesco, avec 

son admirable intuition, a compris que les ob- 

" stacles qui s'opposaient ă P'accomplissement int6-
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gral de son projet €taient, pour le moment du 
moins, insurmontables. 

Il s'est dâcid€ donc a procâder par &tapes. 
Le Tch&coslovaquie, la Yougoslavie et la Rou- 

manie €tant plus rapprochees entre elles par leurs 
interets comnus, Take Ionesco s'est mis d'accord 
avec les Presidents Masaryk et Benes et avec feu 
Pasici, pour preparer ensemble Palliance de ces 
trois pays. 

Nommse Ministre des affaires &trangeres en juin 
1920, il s'est mis tout de suite en campagne pour 
r6aliser cette alliance tripartite. 

Deux 6taient les principales difficultes de cette 
entreprise : 

1. Les grands alli€s mâtaient pas favorable ă 
cette idee, certains d'entre eux la voyant mâme 
d'un oeil mâfiant. 

2. L'opinion publique des trois peuples interes- 
ses n'Etait pas suffisamiment convaincue de la n6- 
cessit€ d'une telle union. 

Pendant /Pet€ 1920, Take Ionesco _visita les 
grands pays alli€s pour expliquer aux gouverne- 
ments respectifs la necessite de la Petite Entente 
ainsi que sa grande valeur pour la tranquillite de 
Europe. 

II soutenait, ă bon droit, que Punion de la Tche- 
coslovaquie, de la Yougoslavie et de la Roumanie 
€taii capable dW'assurer la paix de /'Europe cen- 
trale et qwen tout cas, elle renforcait considera- 
blement Vaction commune de la Grande Entente 
pour le maintien de la paix et pour Pintangibilite 
des traites conclus aprăs la guerre. 

II resulte de certains documents que ceux qui
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avaient €t€ les plus difficiles ă convaincre de /'u- 
tilite de ia Petite Entente furent Mr. Lloyd George. 
alors Premier Ministre de la Grande Bretagne et 
feu Lord Curzon, alors Ministre des afiaires 6- 
trangeres. 

Chez nous, un parti politique sârieux trouvait 
que la Petite Entente €tait inutile et mâme dan- 

gereuse. 
On prâtendait que du moment que nous avons 

la garantie de la Grande Entente pour nos nouvel- 
les frontieres, il &tait inutile d'y ajouter une autre 
garantie moins efiicace. 

Take Ionesco râpondait avec raison que nous 
ne pouvons empâcher îa dislocation de la Grande 
Entente ou des divergences de vues entre ces 

grands pays, qui rendraient, pour nous, sans va- 
leur leur garantie. 

Pour parer ă de telles eventualites qui nous 
laisseraient sans appui, il fallait €tablir une €troite 
solidarit& entre la Tchecoslovaquie, la Yougosla- 
vie et la koumanie, en creant une alliance dont 

nous âtions seuls les maîtres. 
D'autre part, il profetisait que les intrigues tâ- 

cheront de susciter des dissensions entre nos trois 
pays et il voulait prendre des precautions contre 
de telles manoeuvres. 

En ce qui concerne la crainte que la Petite En- 
tente pouvait Gtre dangereuse pour nous, parce 

Que nous €pousons aussi les interâts des deux au- 

tres pays, Take Ionesco montrait, ă bon droit, que 
loin d'assumer des risques plus grands, par cette 
alliance, au contraire nous diminuons nos propres 
risques et ce qu'on presentait comme une possi-
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bilite de danger tait, au contraire, une bieniai- 
sante sfirete pour lavenir de notre pays. 

Pour renforcer par un fait accompli la grande 
action diplomatique en faveur de la realisation de 
la Petite Entente. un traite d'alliance fut conclu 
le 14 aoât 1920 entre la Tchecoslovaquie et la 
Yougoslavie, sur initiative de Mr. le President 
Benes. 

Quelques mois apres, Take Ionesco, resusissant 
a 6carter tous les obstacles, signa Palliance de la 
Roumanie avec la Tchecoslovaquie le 23 avril 
1921 et Palliance avec la Yougoslavie le 7 iuin 
1921. 

La Petite Entente 6tait ainsi crâ€. 
Le nom de Take Ionesco y restera 6ternelle- 

ment uni. 
II doit &tre, avec raison, considere comme le 

principal artisan de cette heureuse alliance, qui 
constitue un organisme international de la plus. 
grande valeur pour l'avenir des trois natios par- 
ticipantes et pour la paix du monde. 

TRADUCERE 

TAKE IONESCU ȘI MICA ÎNȚELEGERE *) 

In apriga lor luptă împotriva stapânirei Austro- 
Ungare, popoarele oprimate de către Austro-Unga- 
ria, au lucrat din când în când împreună. 

*) Acest articol a fost publicat în „Za Roumanie Nouvelle“ 
No. 140 din Noembrie 1936 şi întrun număr special din „Ade= 
vărul“ cu data de 28 Octombrie 1936.
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Această colaborare a devenit mai frecventă şi mai 
strânsă în preajma marelui războiu. 

Conducătorii Cehilor, Croaților, Românilor se în- 
ţelegeau şi se ajutau adesea şi mulţi dintre ei îşi dă- 
deau desigur seama că triumiul dreptei cauze a na- 
ţiunilor lor, nu trebuia să însemne desfacerea soli- 

darităţei lor; ci, dimpotrivă, aceste popoare trebuiau 
să rămână unite pentru a se garanta reciproc Îîmpo- 
triva unei eventuale revanşe. 

In timpul războiului, înfrăţirea pe câmpurile de 
luptă a făcut să se răspândească aceste gânduri în 
massele popoarelor noastre. 

Ideia alianţei celor trei naţiuni — Cehoslovacia, 
Jugoslavia şi România — liberate de sub jugul ma- 
ghiar, plutea deci în aer. 

Dar, pentru a o înfăptui, era necesară o energică 
şi delicată muncă pe tărâmul internaţional, precunr 
şi în cele trei ţări respective. 

Omul politic care, mai mult decât oricare altul, a 
luptat pentru realizarea acestei idei îecunde, a fost 
Take lonescu. 

După războiul liberator, el s'a consacrat cu toate 

puterile sale acestei opere. 
In realitate, Take Ionescu dorea o alianţă mai 

largă. 
Inainte de sfârşitul războiului el a susținut, la 

Paris, ideia unei alianţe în cinci: Polonia, Cehoslo- 
vacia, Jugoslavia, Grecia şi România. 

Geniala sa viziune asupra viitorului Pa făcut să 
constate că, pentru a asigura pacea Europei şi a lu- 

mei, trebuia să se despartă Germania de Rusia prin- 
tr'un mare dig, menit să stăvilească tendinţele răz- 
boinice ale acestor două naţiuni. 

Pentru a da ființă acestui măreț proect, Take lo- 
nescu s'a străduit să obiină sprijinul oamenilor po- 
litici autorizaţi din Anglia, Franţa, Italia, precum şi 
colaborarea reprezentanţilor naţiunilor Polonă, Ce- 
hoslovacă, Jugoslavă şi (ireacă, 

G. G. Mironescu. — Cuvântări, 24
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Intr'un discurs pronunţat la Paris. la 22 lanuarie 
1919, el declara că-şi va consacra tot restul vieţii 

sale pentru înfăptuirea acestei alianţe în cinci. 
Dar, chiar în anul următor, Take lonescu, cu ad- 

mirabila sa intuiţie, a înţeies că piedicele care se îm- 
potriveau îndeplinirei integrale a proectului său, e- 
rau, cel puţin pentru moment, imposibil de învins. 

EI s'a hotărît deci să procedeze treptat. 
Cehoslovacia, Jugoslavia şi România fiind mai a- 

propiate între ele prin interesele lor comune, Take 
Ionescu s'a pus de acord cu Preşedinţii Masaryk și 
Beneş şi cu deiunctul Pasici, pentru a pregăti îm- 
preună alianţa acestor trei ţări. 

Numit ministru al afacerilor streine în Iunie ;1920, 
el s'a pus de îndată pe lucru, spre a realiza această 
alianţă tripartită. 

Două erau principalele dificultăţi ale acestei în- 
treprinderi : 

1. Marii aliaţi nu erau favorabili acestei idei, câţi- 
va dintre ei văzând-o chiar cu ochi răi. 

2. Opiniunea publică a celor trei popoare intere- 
sate nu era îndeajuns de convinsă de necesitatea u- 
nei astfel de acţiuni, 

In timpul verei anului 1920, Take Ionescu vizită 
marile ţări aliate, pentru a explica guvernelor res- 
pective necesitatea Micei Inţelegeri, precum Şi ma- 
rea sa valoare pentru liniştea Europei. 

El susţinea, cu bună dreptate, că uniunea Ceho.-- 
Slovaciei, Jugoslaviei şi României era capabilă să 
asigure pacea Europei Centrale Şi că, în orice caz, 
ea întărea considerabil acţiunea comună a Marei In- 
țelegeri pentru menţinerea păcei şi pentru intangi- 
bilitatea tratatelor încheiate după războiu. 

Rezultă din câteva documente că cei, care au fost 
mai greu de convins asupra utilității Micei Inţele- 
geri, au fost: D-l Lloyd George, pe atunci Prim Mi- 
nistru al Marei Britanii şi defunctul Lord Curzon, 
în acea vreme Ministru al Afacerilor Străine,
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La noi, un serios partid politic găsea că Mica In- 
ţelegere era inutilă şi chiar periculoasă. 

Se pretindea că din clipa, în care noi avem ga- 
ranţia Marei Inţelegeri pentru nouile noastre hotare, 
era inutil să adăogăm o altă garanţie mai puţin e- 
ficace. 

Take Ionescu răspundea, cu temeiu, că noi nu pu- 
tem împiedica dislocarea Marei Inţelegeri sau deo- 
sebirile de vederi între aceste mari ţări, care ar face, 
pentru noi, fără valoare varanţia lor. 

Pentru a preîntâmpina astfel de eventualități cari 
ne-ar lăsa fără sprijin, trebuia să se stabilească o 
strânsă solidaritate între Cehoslovacia, Jugoslavia 
şi România, înfăptuind o alianță asupra căreia să 
îim noi singuri stăpâni. 

Pe de altă parte, el profetiza că intrigile vor în- 
cerca să provoace disensiuni între cele trei ţări ale 
noastre şi voia să ia precauţiuni împotriva unor ast- 
îel de manevre. 

In ceiace priveşte teama că .Mica Inţelegere ar 
putea îi primejdioasă pentru noi, deoarece noi îm- 
brăţişăm astfel şi interesele celor două ţări, Take 
Ionescu arăta, cu bună dreptate, că departe de a 
asuma prin alianţa noastră riscuri mai mari, dim- 
potrivă noi vom micşora propriile noastre riscuri şi 

ceiace se înfăţişează ca o posibilitate de pericol era 
tocmai o binefăcătoare asigurare pentru viitorul ță- 
rei noastre. 

Pentru a întări, printr'un fapt împlinit, marea ac- 
ţiune diplomatică în favoarea realizării Micei Inţe- 
legeri, un tratat de alianţă a fost încheiat la 14 Au- 
gust 1920 între Cehoslovacia şi Jugoslavia, din ini- 
țiativa D-lui Preşedinte Beneş. 

Câteva luni mai târziu, Take lonescu, reuşind să 
înfrângă toate obstacolele, semnă alianţa dintre Ro- 
mânia şi Cehoslovacia, la 23 Aprilie 1921 şi alianţa 
cu Jugoslavia la 7 lunie 1921. 

Mica Înţelegere era astfel înfăptuită.
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Numele lui Take lonescu va fi pe veci unit de 
dânsa. 

El trebue să îie, cu drept cuvânt, socotit ca prin- 
cipalul făuritor al acestei fericite alianţe, care con- 
stitue un organism internaţional de cea mai mare 
valoare pentru viitorul celor trei naţiuni participante 
şi pentru pacea lumii. 
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* Importanţa presei pentru formarea opiniei 

publice. Nevoia de a interesa opinia publică la 
problemele de politică streină. Pacea este o chestie 
de organizare: Societatea Naţiunilor trebue să or- 
ganizeze pacea. Câteva aspecte ale acestei politici a 
păcei. Reducerea înarmărilor şi dificultăţile ei; lipsa unei forţe armate a Societăţei Naţiunilor, 
quasi-imposibilitatea de a controla reducerea ar- mamentelor, neîncrederea întreţinută de revisio- nism. Intâietatea desarmărei morale. Desarmarea 
economică. Ideea emisă de D-l Briand de a crea o legătură federală între Statele Europei. Obstacolele 
ce sunt de învins: Amorul propriu naţional, ere- dinţa că frontierele separă interese opuse. Conclusie. 
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47*. Cuvântare rostită în şedinţa Senatului din 16 August 

1920 la discuţiunea generală asupra Tratatului de pace 

cu Ungaria. (16 August 1920) .. 
48. Cuvinte rostite în calitate de Preşedinte al Consiliului 

de miniştri, în şedinţa Reprezentaţiunei naţionâte, for- 

mată din amândouă Corpurile legiuitoare, întrunite într'o 

singură Adunare, pentru restaurarea în drepturile Sale 

Regale a Majestăţeii Sale Regelui Carol al II-lea. (8 Iu- 

nie, 1930) , 

49. Le Programme de la Coniârence de “Strbske “Pleso. 

Repports avec la Bulgarie. Declarations faites aux re- 

presentans de la presse roumaine et 6trangăâre, r6unis 

au Ministere des Afiaires etrangeres (â Bucarest). (27 

juin, 1930) 

Traducere . . 

50. L'Entente Balkanikue, Les relations - avec la Bulga- 

rie. Le bloc asgraire de Europe Centrale. Declarations 

faites ă Strbske Pleso aux representants de la presse 

tch&coslovaque. (26 juin, 1930) 
Traducere . 

51. Le Statut de la "Petite Entente. Necessite “har. 

moniser les int&râts €conomiques, Dâclarations faites ă 

Strbske Pleso â la Presse de la Petite Entente. (28 juin, 

1930). Pa 

Traducere 

* Incepem cu No. 47, continuând numerotaţia din volumul 

unde sunt No. Î până la 46 inclusiv. 
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  52. Discours prononcâ au banquet offerţ par le gouver- 

nement roumain en P'honneur de Son Excellence Monsieur 
Marinkoviteh, Ministre des Affaires Etrangăres de la 
“Yougoslavie. (39 juzin, 1930) Aa 

Traducere Ic 
53. Le programune de la session de septembre 1930 de la 

'Societ6 des Nations, Declarations faites aux representants 
ile la presse roumaine et Etrangere, r&unis au' Ministere 
«des Afiaires Etrangăres (4 Bucarest). (30 aoât, 1939). 

Traducere DD 
54. Discours pronoc6 â Genăve, â la onziâme  As- 'semble gencrale de la Sociât des Nations, dans la 

discussion du rapport sur Toeuvre accomplie par la So- 'Ci6t6. Hommages pieux.  Appreciations Sceptiques sur lactivit& de la S. D.N. Progrăs de idee de Parbitrage. L'amendement du Pacte S. D. N., Les dificultes du d6- sarmement. Causes et rem&des dg la crise €conomique. 
Adhâsion de la Roumanie â Pidee de P'Union Europene. Procâdure ă suivre. (16 septembre, 1930). . 
Traducere a 
55. Cuvântare rostită la Consfătuirea Majorităţilor parla- mentare, chemate a se pronunţa dacă trebue ca Domnul 'G. G. Mironescu să primească sarcina de a forma gu- vernul, (9 Octombrie, 1930). , PI 
56. Misiunea culturală a poporului român. — Discurs pronunțat la Cluj la serbarea aniversării de zece ani a Universităţii din Cluj, serbare prezidată de Majestatea Sa Regele Carol II şi fiind prezentă Majestatea Sa Regina Maria. (20 Octombrie, 1930) . . . AR 57. La Coni6rence agraire. Le bloc danubien, Le pro- gramme du gouvernemenţ, Declarations îaites aux re- presentants de la presse roumaine et trangăre, r&unis au Ministere des Afiaires Etrangăres (en qualită de chef du 'Gouvernement, qu'il avait constitu€ le 10 octobre, 1930, et qui a dur€ jusqu'au 18 avril 1931). (24 octobre, 1932). Traducere iai 

58. Deschiderea sub noi auspicii a sesiunii Corpurilor Legiuitoare. Programul guvernului. Discurs rostit la 'Consfătuirea maiorităţilor parlamentare din 15 Noem- 
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brie 1930, în calitate de Preşdinte al Consiliului de Mi- 
miştri. (75 Noembrie, 1930). , 

59. Toast prononcă au banquet oftert par “le gouverne- 
ment roumain en lhonneur de Son Excellence Monsieur 
“de Cardenas, Ministre de PEspagmne, qui allait quitter le 
pays. (18 novembre, 1930). 

Traducere 
60. Pregătirea Bugetului pentru exerciţiul 1931. Relaţiile 

majorităţilor parlamentare cu opoziția. Discurs rostit la 
„consfătuirea majorităţilor parlamentare, în calitate de 
Preşedinte al Consiliului de miniştri, (27 Noembrie, 1930). 

61. Situaţia politică externă. Situaţia financiară a ţărei 
“şi tratativele pentru împrumutul Dezvoltării. Cuvântare 
„rostită la consfătuirea majorităţilor parlamentare ţinută la 

Senat (în calitate de şef ai guvernului). (23 Ianuarie 1931). 
62. Omagii memoriei Generalului Berthelot. Cuvântare 

rostită în şedinţa solemnă a Adunărei Deputaţilor, în ca- 

litate de Preşedinte al Consiliului de miniştri. (3 Fe- 

.bruarie, 1931 . 

63. Răspuns la interpelarea privitoare a revocarea Gu- 

vernatorului Băncii Naţionale a României. Discurs rostit 

în şedinţa Adunărei Deputaţilor, (70 Martie 1931). 
64. Imprumutul de Dezvoltare, — Discurs rostit la 

Cameră cu prilejul ratificării împrumutului. (28 Martie 
1931). , , 

65. L'Explication de la demission du gcuvernement G. 

G. Mironesco, Nâcessit6 de P'Union des partis politiques. 

Le p&ril communiste. Le danger des autarchies 6cono- 

miques. Dâclarations faites aux repressentants de la 

presse roumaine et 6trangâre, reunis au Ministere des 

Affaires Etrangeres. (8 avril, 1931). 

Traducere 
66. Discurs rostit la i inaugurarea monumentului Take 

lonescu. (21 Iunie, 1931). - 

67. Omagiu memoriei lui Aristide Briand. — Cuvânta- 
re rostită în şedinţa solemnă a Senatului (8 Martie 1932). 

68. Problema salariaţilor publici, a pensionarilor Sta- 

tului şi problema apărărei monedei nţionale. — Cuvân- 
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tare rostită la Radic-Bucureşti (în calitate de Ministru 
al Finanţelor). (17 Iunie, 1932). PN 

69. Omagiu memoriei Generalului Coandă. — Cuvân- 
tare rostită din partea guvernului în şedinţa Senatului. 
(29 Septembrie, 1932) PI 

70. Counversiunea datoriilor agricole şi chestiunile în 
legătură cu ea. Combaterea ideei devalorizărei mone- 
dei. — Cuvântare rostită la discuţia proectului de lege 
asupra conversiunei, în şedinţa Adunării Deputaţilor. (5 
Octombrie, 1932). PN 

71. Discours prononcă au diner oifert au Ministere des 
Afiaires Etrangeres, par le gouvernement roumain, en 
Phonneur de Monsieur le Ministre de Pologne, le Comte 
I. Szembek, nomm6 Sous-Secrâtaire dEtat au Ministăre 
des Aifaires Etrangeres de Pologne. (21 decembre, 1932). 
Traducere DD a 
72. Cuvântare rostită în numele Guvernului, la înmor- 

mântarea lui lon Grădişteanu. (30 Decembrie, 1932). 
73. Discours prononc€ au dîner offert (au Ministere des 

Affaires Ftrangăres) par le gouvernement roumain, en 
Phonneur de Monsieur le Ministre Italie, Gabriel Pre- 
ziosi, qui allait quitter la Roumanie. (9 janvizr, 1933). 
Traducere SI A i 
74. Susținerea proectului de lege pentru complectarea 

legei din 19 Decembrie 1924 pentru reprimarea unor in- 
fracțiuni contra liniştei publice. Pedepsirea ocupării uzi- 
nelor. Interzicerea uniformelor partidelor politice — Dis- 
curs pronunțat în şedinţa Adunării Deputaţilor. (8 Mar- 
fie, 1933), Pe 

75. Discours prononcâ au dâjeuner -offert (au Ministăre 
des Affaires Etrangâres) par le Gouvernement roumain, 
en lhonneur de Monsieur le Ministre de France, Gabriel 
Puaux, qui allait quitter la Roumanie. (12 avril, 1933). 

Traducere DI 
" 76. „Discurs rostit la Adunarea 'antirevizionistă COnVO- 
câtă Îă' Ar&nele Romane, adunare la care au Șiiiist .Guvân- 
„tări şi. reprezentanţii Jugoslaviei şi. Cehoslovagiţi. (28 
Mai, 1933). : - tii 
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s6ance d'ouverture de la Coni&rence des Etats Agrico- 
les de lEurope centrale et orientale. (4 juin, 1933). 292 

Traducere 295 

78. Discours prononcă au a dîner oifert au a Ministăre des 

Afiaires Etrangeres par le Gouvernement roumain, en 

Vhonneur de Monsieur le Ministre de Suede, le Baron 

Alstromer, qui allait, quitter la Roumanie. (27 juin, 1933). 298 

Traducere 299 

7. Apărarea pasivă a țărei « şi măsurile pentru ocroti- 

rea pcepulaţiei contra atacurilor aeriene. — Cuvântare ro- | 

stită la Radio-Bucureşti. (27 Iulie, 1933). „301 
80. Politica externă a lui Mihail Kogălniceanu. — Con- 

ferinţă ţinută la Radio-Bucureşti. (5 Februarie, 1933). 308 
81. Omagiu memoriei lui Pavel Brătăşanu. — Cuvân- 

tare pronunţată la şedinţa Senatului de la 19 Martie cu 

ocazia comemorărei lui Pavel Brătăşanu. (719 Martie, 

1935) . 324 

82. Datoria oamenilor de bine. Apel "pentru întometaţii 

„din Basarabia. — Cuvântare ţinută la Radio-Bucureşti (78 
Octombrie, 1935). ... aaa 326] 

83. Desvelirea Monumentului lui Mihail Kosălnicea- — 
nu. — Cuvântare de predarea Monumentului către Pri- 

măria Municipiului Bucureşti, rostită în calitate de Pre- 

Şşdinte al „Fundaţiei Culturale Mihail Kogălniceanu“. (8 

Noembrie, 1936). a 832 

ANEXE i . a 837—312 

1. La Sentinelle Roumaine „839 

Traducere 344 
2. L'union Balkanique 349 

Traducere , 352 
3. Souvenirs et impressions 355.) 

Traducere . 360 
4. Take Ionesco et la Petite Entente 364 

Traducere 368 
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