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POLITICA PARTIDULUI LIBERAL 

Politica e condiţionată de interesele permanente ale naţiunii, în primul rând, și apoi 
de nevoile imediate sociale, economice, financiare, culturale și militare. 

După cum foarte bine spune Ren6 Pinon, politica nu e nici o dialectică, nici o ideo- 
logie, ci una dinamism bazat pe echilibrul forţelor poliţice, morale, economice, militare. — 
Acesţ dinamism comandă politica națională, fie ea cu caracter pronunţat pozitivist, fie cu 
un caracter pronunțat idealist; 

Cum putem defini politica partidului liberal dela 1919 încoace ? 
Această, politică e bazată pe dialectică, pe ideologie, sau pe dinamismul în funcție 

de echilibrul forțelor politice, morale, economice şi militare ? 
Apoi, această politică e pozitivistă, sau idealistă ? 
Inainte de a oferi o definiţiune, e necesar să răspundem la ultimele două întrebări. 
La cea dinţâiu putem răspunde că politica, partidului liberal e bazată pe dinamnis- 

mul în funcţie de echilibrul forţelor mai sus amintite ; iar la a doua întrebare putem răs- 
punde că e pozitivistă în practică şi idealistă în tendințe și scopuri, 

In consecință filozofia, acestei poliţiei o găsim în arta de a armoniza interesele per- 
manente cu interesele vitale şi de a împăca principiile pozitiviste cu principiile idealiste, 

Acum putem extrage și definiţia : Politica partidului liberal, e pozitivistă, în practică, 
deoarece prin dinamismul ei, saţisface toate funcțiunile naţionale şi sociale, permanente sau 
vitale şi e idealis'ă, în fond, deoarece satisface toate principiile artei de a guverna un popor. 

Grupurile 'sau partidele politice, au afirmat că politica partidului liberal ar fi, sau 
în opoziție cu principiile artei de a guverna, sau în opoziție cu principiile democratice. — 
Ele preţind că guvernarea liberală ar fi caracterizată printi”'un soi de tiranie, sau de des- 
potism, — o tiranie personală, exercitată de elementul conducător şi un despotism colectiv, 
exercitat de organismul de partid. 

Acuzaţiile acestea s'au repetat şi se repetă mereu, în cât sau banalizat și nu mai 
pot prezenta vre-o valoare, 

In fond, critica obiectivă le distruge la cel dintâiu examen al situației. 
Forţa politică și morală a pastidului liberal, o găsim în arta de a practica politica 

pozitivă şi ideală, reclamată de inţeresele permanente şi vitale ale naţiunii. -- Nu. e vorba 
nici de tiranie personală, nici de despotism colectiv, deoarece organismul -care ar trăi în 
funcţie de tiranie, sau de despotism, este condamnat la o existență efemeră. — Să nu uităm 
că de câteva decenii, adică în tot cursul istoriei noastre contimporane, opozița conserva- 
toare a, acuzat partidul liberal de tiranie personală şi de despotisn colectiv ; după cum, azi, 
in urma întăptuirii României Mari, opoziția reprezentaţă de diferite grupuri, proaspăt în- 
jghebate, recurge la aceleaşi acuzaţiuni.
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Ce este, în fond, „tirania, personală“ ? Autoritatea morală a elementului conducătot.. Ce este, în fond, „despotismul colectiv« ? Disciplina de partid, care comandă o linie de conduită, executarea unui program, selectii valorilor, în funcție de interesele permanente, sau. vi- tale, ale Țării. | 
De mult sar fi prăbușit partidul liberal, dacă el s'ar fi mărginit la practica unei politici meschine, la exerciţiul unei tiranii personale, sau la exerciţiul unui despotism  co- lecţiv de ordin material, 
Organismele politice, artificiale sunt condamnate pieirei, deoarece ele sunt; lipsite toc- mai de organele vitale menite să le asigure normala funcţionare, 
Astfel, unele grupări așa zise politice, dela noi, trăesc în funoție efemeră, legate de existența, unui şet, deci a utiei singure persoane, sau în funoţie, de exploatarea unor no- mulțumiri trecătoare. | ” 

| Să exemplificăm 
Ce este „Partidul Poporului“ ? O grupare efemeră care trăește în funeţie de per- soana generalului Averescu. - 
Ce este „Partidul Ţărănistk? Un conglomerat de arivişti, care trăeşte în funcţie de unele nemulțumiri creiate de consecinţele economice ale răsboiului, 
Ce este „Partidul Naţional, ? O grupare regională, care îşi manitestă existenţa prin- îv'o permanentă acțiune negativă. | 
Pot fi numite aceste grupuri, partide politice de guvernamânt, când ele imăese în funcţie efemeră de unele persoane, sau de unele nemulțumiri trecăţoare ? 

Pot fi numite aceste grupări, partide politice de guvernământ, când ele nu au un pro- gram în conformitate cu interesele permanente și vitale ale Statului; când ele, în loc să practice politica pozitivă, sau idealistă, practică o politică de negaţiune, o politică meschină și pătimașă ? 

Firește că nu. | | 
Aceste grupări se condamnă singure la o opoziție prelungită și la o acţiune con- tinuu negativă, — Ele w'au viabilitate. 
Organismele lor imperfecte, lipsiţe de organele intime, esențiale, secretează numai toxicele,. care le favorizează, desnodământul fatal, 

DĂ | 
FILOZOFIA POLITICĂ A NAȚIONALISMULUI ŞI LIBERALISMULUI 

Naționalismul. — 'Pitulatura Pastidului „Naţional-Liberal“, nu este o etichetă, o Îrmă, ci 0 definiţie clară şi expresivă a unei politici înalte şi prevăzătvare. 
Socieţăţile trec prin mai multe faze — copilăria, adolescenţa, maturitatea, bătrâneţea, moartea. Maturitatea unei Societăţi (nafiuui) e atunci când ca a luaţ cunoștință deplină de " origina sa, de forţele sale, de misiunea. sa ca organism de sine stătător. Această conștiință se numește Naţionalism Novikov, în „Conclusions sur la nationalite» spune pe drept cuvânt : „Dar, limba și naționalitatea nu sunt sinonime Dacă s'ar vorbi chiar pe pământul întreg acecași limbă, nuționulitatea, totuși va subsista. Ea va ti acea legătură, de idei şi de sentimente, deoarece diferenţa mediului, va, ereia totdeauna, deosebiri de temperamente“. După cum un individ, se deosebeşte de alți indivizi, prin valoarea sa morală, ŞI in-
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telectuală, deci, prin virtuţi, proprii, care permit desvoltarea sa armonică, — în consecinţă, ele 
acuză, limitele unei personalităţi distinote — tot așa, o naţionaliţate se deosebeşte de alte na- 
(ionalităţi, prin facultăţile sale colective, fizice, morale și intelectuale ca, şi prin posibilitățile 
sale de desvoltare, constituind 0 adevăraţă „personalițate“ față, de alte naţionalităţi. 

E o greșală gravă să creadă cineva că Societăţile civilizate, statele, care sunt în fruntea, civilizaţiei, odată ce au eşi din faza naţionalismului, tind spre internaţionalism și 
cosmopolitism, după cum pretind unii ideologi, san pescuitori în apă turbure. | 

Anglia și Franţa au realizat mai mult idealul lor național, (Franţa Pa complecţat 
numai în 1918 prin reanexarea, Alsaciei și Lorenei) și cu toate acestea n'au tendința spre 
internaţionalism și cosmopolitism, ci au rămas în limitele comode ale naționalismului. Chiar 
experiența actuală, făcută cu venirea, la putere, în Anglia a socialiștilor, sau, în Franţa, 
eu radicali — socialiști, dovedeşte că politica naționalistă, este singura care convine po- 
poarelor aflate în fruntea civilizaţiei. Un Macdonald, un Herriot, sunt tot atât de. naţio- 
naliști, în sensul politie de Stat, ca şi un Baldwin, conservatorul, un Loyd George, libera- 
lul, un Poincar€, naţionalistul. 

Politica de club a muncitorilor socialiști engleji, poate să fie impregaată de inter- naționalism și parfumată de cosmopolitism, dar politica pozitivistă de Stat, reclamă, naţio- 
nalismul integral și pur. 

Naționalismul nu este o afacere de sentiment ; el nu e dictat; de interesele unei clase 
sociale ; el nu e în funcţie de temperamentul unui şef, ci e rezultanta logică a aspirațiilor legitime ale unui popor aflat în continuu progres, 

Naționalismul Partidului Liboral din Iomânia nu-i deci, o simplă ţitulatură, o firmă de club, adoptată din nevoia de a se doosebi de altă firmă concurentă. Explicaţiunea a- acestui naționalism o găsim în filozofia politicei Partidului Naţional-Liboral, Cum se ex- plică faptul că Partidul Naţional-Libaral a prezidat în ultimele decenii cele mail mari eve- nimente din istoria contimporană a homâniei : aducerea, dinastiei Hohenzolern, indepen- denţa, regalitatea, înfăptuirea idealului national 2 
In primul rând, prin o clară înțelegere a, intoreselor supreme ale neamului româ-" pese. Conducătorii Partidului Naţional-Liberal au fost agenții cei mai activi și înțelegători ai naționalismului și ei au întrevăzut; căile cele mai bune, care condue la înfăptuirea des- tinelor unui popor tânăr, viguros, dornic să propăşească și să joace un rol de seamă la porțile orientului Conducătorii Partidului-Liberal, începând cu Ion Brătianu şi continuând cu domnul său urmaș de azi, an practicat o politică pozitivistă de cea mai bună esență națională. Cuvântul „Naţional“ e cel substanţial ; iar cuvântul „Liberal“ e envântul ca- lificativ. 
Pentru ce? O analiză cât de superficială a acestor două cnvinţe legaţe— Naţional-Li- beral — va, desprinde definiţia dorită, 
După cum am spus, Naționalismul, din punctul de vedere politie, implică o înţele- gere precisă, exactă şi pe cât posibil complectă, a intereselor supreme ale unui popor în toate direcţiile astivităţii sale: socială, politică, economică, financiară, culturală, morală, și militară, 
Naționalismul politie de Stat înseamnă o desvoltare armonioasă și deci metodică, gradată, dar sigură, a tuturor părților organismului social, care ţinde la unificarea sa in- tegrală și apoi, odată această unificare integrală vealizată, la conservarea intregului, la asi- gurarea tuturor funcţiunilor sale.



Cu alte cuvinte, filozofia politică a naţionalismului este însăşi sursa de viaţă a unui 
popor conștient de inalta sa misiune. o ] | 

Naționalismul politie de Stat, practicat de Partidul Liberal, a permis în decursul 
ultimelor decenii, la formațiunea unui Stat puternic în limitele lui firești, la desvoltarea 
unei conștiințe puternice naţionale, la afirmarea unei personalități etnice de primul ordin, 
la, sborul econoinie și cultural: Dacă porumbeii au douăsprezece maniere speciale de a-și 
modula vocea lor; dacă câinii ar avea cincisprezece, spre a se înțelege între dânşii : dacă 
triburile sălbatece n'au un vocabular mai mare de 200-300 cuvinte, spre a exprima no- 
țiunile cele mai rudimentare, popoarele în progres și în plină vitalitate, nau decât o sin- 
gură manieră, de a-și afirma, forța coheziunii lor : naționalismul spesific. Ori, expresiueu 
vie a acestei forțe, e politica nuţionalistă. Iulii ce am înțeles dela inceput conducătorii Partidului 
Liberal și în această înțelegere trebue sii Jăsinu  Orisina succesului Partidului Nubional- Î iberul. 
Dar, a mai trebuit ceva. Naționalismul poliție de Stat e fundamentul pe care trebue să se 
ridice un edificiu, Edificiul acela a fost Liberalismul, 

Tibevalismul — Ce este liberalismul ? Este aplicarea, treptată, după nevoi și împrejurări, 
sau mai bine zis, după epoci, a democralisnulu rațional. Liberalismul nu e, după cum ar 
crede unii, un demoeratism moderat, sau a unui soi de conservatism avansat, ci însăși c- 
sența vie și fecundă a demoeratismului pur. Pentru ce? 

lată pentru ce: ducă, dela origina sa, Partidul Naţional-Liberal, ar îi adoptat o po- 
litică extremistă democratică, — el ar fi fost faţa împins, pe panta revoluționară, și distruc- 
tivă. EI ar fi fost atunci un partid în revoltă, un partid de distrugători şi de demagogi, 
iar nu un partid organizat şi disciplinat în vederea realizării unei politici realisațe, aflat 
în funcţie de cerinţele imediate ale societăţii în prefacere. 

Organ de guvernământ prin excelență, organ constructiv şi evolutiv, Partidul Na- 
țional-Liberal a adoptat treptat-treptat după cerințele epocii, ideile democratice, suscepti. 
bile de a fi realizate în intervalul unui deceniu, Dacă dela formațiunea sa, Partidul Na- 
țional-Liberal ar fi înscris îi. programul său, de exemplu sufragiul universal, într'o epocă 
când clasele de jos și mijlezii, n'aveau educațiunea, politică necesară, ca să beneficieze de 
acest, sistem electoral larg, el ar fi dovedit lipsa sa de maţuritate politică, pofta sa de aven- 
buri, dorința sa de a practica cea mai deșanțață și primejdioasă demagogie. EI s'ar fi trans- 
format înta?'o nebuloasă, ar fi rătăcit în labirintul formulelor echivoce şi irealizabile ; ar fi 
ajuus o- grupare fără consistență, fără principii serioase democratice, fără o doctrină sta- 
bilă, fără să pătrundă secretele artei de a guverna, pentru popor și prin popor. Partid de 
aventur, el s'ar fi pulverizat repede şi nici un rând wax fi scris în istoria politică a Ţării 
românești 

III. 

POLITICA EXTERNĂ A PARTIDULUI NHŢIONAL-LIBERAL 

—- Dela 1867 până azi — 

Naționalismul a fost și este practicat de Partidul Naţional-Liberal, atât în politica 
exterioară, cât și în politica interioară, 

Să vedem cum a fost practicat naționalismul în politica exterioară. 
După anexarea Ardealului de către Ungaria, în 1867, conducătorii Partidului Liberal 

au început să agite în țară problema 'Transilvăneană. “Titu Maiorescu scrie în prefața sa
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din „Discursuri Parlamentare“ (vol. II) următoarele, în această privinţă : „Chestia 'Tran- silvăneană era de mult o temă a ziarelor liberale, încă de pe vremea când O. A. Rosetti vorbea de „Crucea Ortodoxă“ şi întrebuința "Transilvania ca o amenințare în contra Aus- triei, iar inspirărilor lui i se supuneau pe atunci toți partizanii, în cap cu îrații Golești şi Brătieni. 
| Memorabilă a rămas o caricatură dela 1868 intitulață : (pe steagul purtat de Don Quichotte — Ion Brătianu), Luarea Trunsilvamiei, în care „marele rabin“ C. A. Rosetţi, pe un car înhămat de ţărăni şi fraţii Golești, într'o pagodă chinezească, sunt precedaţi de fostul Ministru de culte, Dimitrie Gusti, cu o cruce orţodoxă într'o mână şi urmaţi de ceata liberarilor (A. 'Treboniu Laurian și Papiu Ilarian îmbrăcaţi în ciobani cu bâte, V. A. Ureche în costum de paiață spaniolă, ete), formând astfel armata neieiunalilor și pornind la răsboi în contra, Austro-Ungariei“. 

Prin urmare, încă delu geneza sa, Partidul Liberal a înțeles ce dictează interesele supreme ale vomânismului. Titu Maiorescu recunoaște că încă din 1868 Partidul Naţional-Liberal să ocupat de chestia 'Transilvăneană şi încerca să practice o politică anti austro-ungară cu scopul îndepărtat al eliberării izaţilor noștri de peste munți de sub dominaţia Magi iară. Dimitrie Sturdza, cu. toată educaţia sa germană, sub Ministerul lui Ion Brătianu, a trimes pe novelistul I, Slavici la Sibiu, ca să înființeze ziarul „Tribuna, în scop de a întreţine spiritul unirei în Ardeal, în vederea unei politici active naţici:.'6, 
La.27 Noembrie 1893 și apoi la 9 și 10 Decembrie 1854, Dimitrie Sturdza a ținut discursuri, în Bucureşti, în care a vorbit de datoria Partidului Liberal de a se ocupa de situația politică a românilor din Ardeal, EI a calificat politica maghiară, de desnaţionalizare a poporului român de peste Carpaţi de „absurdă şi „nedreaptăt. 
Apoi în chestia, procesului memorandumu-lui avdelean, D. Sturdza a scris următoa- rele, într'o scrisoare pe care a publicat-o ziarul „Tribuna“, în Noembrie 1894: | „Subserisul 

E 
Și cu dânsul toți bărbaţii, care veghează şi lucrează la nesmintirea rostului nea= mului românesc, 

| Credem, 

I. că ax îi o mare şi ireparabilă greșală politică, a se recunoaște legitimitatea ver- dictului de condamnare din Cluj și prin urmare, a se Supune acestui verdict ; 
2, că se impune, ca o datorie patriotică şi naţională, ce, cei condamnaţi la Cluj, să transporte în România centrul activităței lor, în lupta ce susține pentru existenţa naţională, a românilor din Transilvania, și Ungaria. 
București. In ziua Inălţărei Domnului. 1894, 

D, Sturdza 

Partidul Naţional-Liberal a dus apoi o campanie foarte energică, în țară, pe chestia națională, după condamnarea semnatarilor memorandumu-lui dela Cluj, contribuind, prin aceasta, la întreținerea sentimentului pâtrioţic la toţi românii. 
În întrunirile Liberale, ţinute la, Orfeu, în București, Liberalii, tratau pe Unguri 

drept „călăii neamului românesc“ și stigmaţizau infamele procedee de maghiarizare şi de 
persecuții ale guvernului din Budapesta. 

Se va putea spune: și celălalt partia istoric, conservator, a fost naționalist, adică a, 
luaţ în serioasă consideraţie problema ardelenească, admițând aceiași. directivă. în politica 
exterioară a României: o apropiere de Rusia, inpotriva Austro-Ungariei, din cauza pro-
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blemei 'Transilvănene. Nu. Partidul conservator nu a urmat aceiași directivă, sau cel puţin, 
nu a indrăsnit să se manifeste făţiş pentru o politică naţională. 

In 1881, 'Titu Maiorescu, fiind membru în comitetul executiv al partidului conser- 
vator, a seris în „Deutsche Revue“ urmăţoerele: „Nu este vorba de crucea or todoxă, ci de 
naționalitatea, latină ; şi naționalitatea latină, find în afinitate cu ideile occidentale ŞI as- 
tăzi în legătură de interese cu occidentul central, spre occidentul centrul este direcliunea 
noastră şi nu spre novd. Această părere a mea poate fi greșită; unii nu o împărtășesc ; nui 
insă o împărtăşim“. 

Reiese din acel articol că litu Maiorescu, în numele partțidului conservator, pro- 
povăduia o alianță cu puterile centrale Germano-Maghiare. | 

Ziarul guvernamentul liberal „Românul“ a criticat cu vehomență propunerea făcută de 
fruntașul intelectual conservator. E adevărat că în comitetul executiv, al partidului conser- 
vator, articolul lui Titu Maiorescu a fost dezavuat, dar însuși autorul lui a mărţurisit în- 
tr'unul din discursurile sale, că cei care conduceau partidul din care făcea parte, p'au luat 
nici 0 hotărire, în această importantă chestiune, nau vrut să aleagă nici o directivă în politica 
exterioară a României. Spunea Titu Maiorescu în această privință: „Nu poate exista un 
mare. partid conservator, care nu se hotărăște asupra unei atitudini politice de cea mai 
mare greutate în acest moment. Dacă vom hotări alb, alb să fie; dar hotăriţi să fim, 
Altfel este jocul de basculă, ne paralizăm : unul zice da, și altul nu, şi nu facem nimic. 
Trebuia dar o hotărire înţr'un sens sau altul; dar» su sa hotăril nici înhun fel şi asifel « 
rămas nehotăvit, cam ca neutralitate, dar şi aceia nehotărităt. 

Din cele de mai sus reese, destul de luminos: 
1). Că în poliţica externă pe când Partidul Naţional-Liberal a avut de lu forinaţiunea 

su; o polilică bine definilă, cu o directivă precizată, partidul conservator a avut nimic definit 
şi mici o directivă. | | 

2). Că în chestia naţională, pe când Partidul Nulionul-Liberal, a pus pe tupet problemu 
Trausilvăneană, în sensul de a se menţine totdeauna trează conștiința românească și ideia 
unității neamului nostru, Partidul Conservator a înclinat, fie spre o aliunță cu pultevile cen- 
(vale, fie că « adoptat v neutralitate nehotiirită, după cum su e.cprimal Tilu Maiorescu. 

Este o greșeală gravă să se creadă, azi, că Partidul-Liberal s'a gândiţ la Ardeal, 
abia după izbucnirea răsboiului mondial şi că el e vinovat — deoarece a guvernat; mai mulţi 
uni țara — că opinia publică n'a fost preparată în vederea realizării unităţii noastre naţio- 
nale în 1914—1916. 

Dovada am făcut-o, cu documente istorice. Un C. A. Roseţti, un Ion Brătianu, un 
Diniitrie Sturdza, încă, dela, 1867, adică chiar în epoca când Ungaria a încheiat pactul cu 
Austria (dualismul), care a avut de rezultat anexarea Ardealului de către Ungaria, au ri- 
dicat chestia 'Transilvăneană și au agitat mereu, politiceşte, această chestie. 'Tot graţie Par- 
tidului- Liberal, s'a înființat în Bucureşti Societatea „Carpaţii“, care sa tronsformat apoi în 
„Liga culturală pentru unirea, tuturor românilor“. 

Tratatul încheiat în 1883, între România și puterile germanice, n'a fost aprobat de 
Parlamenţul Român și nici wa angajat; vre-o dată, dizecţ, vre-un guvern responsabil. EI a 
fost elaborat de diplemaţia secretă. Așa se și explică pentru ce in 1914, Tratatul acesta a 
fost repede înlăturat și considerat ca, inoperant, Însuşi Regele Carol I, a fost nevoit, ca 
Suveran constituţional, să consulte pe consilierii săi, asupra aplicabilităţii, sau neaplicabi- 
lităţii, acestui tratat,
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Guvernul Liberal, prezidat de Ion 1. C. Brătianu, a trebuit să libereze terenul di- 
plomaţiei sale de un obstacol supărător, în vederea realizării idealului național, punând în 
practică singura politică externă dictată de interesele supreme ale poporului român : înțe- 
legerea cu aliaţii din apus. 

Ion Î. C. Brătianu, wa stat la indoială. EI a lucrut cu inteligență şi prevedere, în aceustă 
divecție. El a preparat căile victorici și căile, care au cowlus la înfăptuirea unităţii politice si 
naționale a Statului Român. Marele bărbat de Stat Român, nu sa pripit, ci a așteptat să 
bată ceasul României Când acest ceas a sunat, atunci a intrat în acțiune și în clipele cele 
mai tragice ale epopesi noastre, el nu şi-a pierdut cumpătul, nu a şovăit, nu a crezut; picr- 
dută o cauză dreaptă și sfântă, ci a luptat fără preget, bărbătește, a avut încredere deplină 
în triumful dreptului ! 

Și dreptul a trebuit să triumte. 
In această istorică, și măreață epopee, a neanului românesc, nwnele lui Ion [. C: 

Brătianu va străluci deapururi și opera săvârşită de Partidul Naţional-Liberal, va fi con- 
siderată ca temeinică. 

Astăzi, după înfăpțuirea României întregite, după eroicile sforțări și după grelele 
sacrificii ce ne-au fost impuse de imprejurări, politica externă a Partidului Naţional-Libe- 
ral e clar — văzătoare, e bine definită și precizată. | 

Această politică și ea e bazată pe legăturile strânse, cordiale, cu aliații din apus, 
ca şi cu aliații din Europa centrală și orientală: Cehoslovacia, .J ugoslavia, Polonia. Scopul 
acestei politiei externe, este menţinerea păcii în Europa pe baza noului Statut, cereiat de 
tratatele în vigoare. 'Poate alianțele României, sunţ defensive şi nu vizează docât censoli- 
darea, țărilor victorioase şi dezarmarea spiritelor bolnăvicioase, care visează revanşe, revi- 
zuiri de tr tate, ba chiar reînvieri de State decedate pentru vecinicie. ..... 

IV. 

POLITICA INTERNĂ A PARTIDULUI NAŢIONAL-LIBERAL 

După ce Partidul Naţional-Liberal a făcut răsboiul independenţei şi a contribuit, 
prin politica sa înţeleaptă, la proclanarea regatului român de sine stătător, s'a deschis o 
oră nouă în politica interioară a ţării. | 

Programul divanurilor ad-hoc dela, 1557 a fost realizat în 1881. — De acum înainte 
partidul Naţional-Liberal, înțelegând care trebue să fie misiunea sa, a devenit instrumentul 
cel mai sigur şi puternic, pentru consolidarea Statului monarhic-eonstituţional, 

Ca să. se poată consolida noul stat monarhic-constituţional, se impuneau reforme cu 
caracter social, administraţiv, economie, financiar şi cultural, — Notăm că abia în 1880 
partidul conservator s'a constituit formal şi a elaborat un progiam. — Ce se prevedea în 
acest program? Protejarea proprietăţii mici, armonizarea intereselor proprietarilor mari şi 
ale muncitorilor agricoli, „sfinţenia obligaţiunilore, etc, Programul acesta, intocmit de Ma- 
nolache Costache, în numele partidului conservator, w'a prea avut succes în acea epocă. — 
Insuși Titu Maiorescu, conservator el însuşi, scria: „Insistăm asupra iusufieienții: primului 
program, publicat de Manolache Costache în numele partidului conservator, fiindcă el carac- 
terizează, starea, spiritelor din generaţia veche (și Costache Epureanu era unul din cei mai: 
spirituali reprezentanți ai acestei generaţii), în momentul când România, independentă reclama
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o nouă formulare lămurită, pentru o nouă divecținne politică“. — Reese din citatul de mai sus 
că partidul conservator, chiar după un conservator ca 'Litu Maiorescu, elaborase, un pro- 
gram care nu corespundea nici nevoilor timpului, nici intereselor obşteşti. --- Renașterea 
națională reclama „o nouă formulare lămurită, pentru o nouă direcțiune politică. — Inca- 
pabil să îndeplinească v asemenea misiune, partidul conservator, chiar după moartea lui 
Manolache. Costache, când a fost ales președinte al clubului din Bucureşti şi deci Șef al 
partidului, Lascar Catargiu, partidul Liberul a fost cel mai indicat să iutocineuscă viu program 
de reforme înuinlat, care să constitue o nout formulă lănuvită și o nouă directiwi politică, buzatii 
pe principii democratice și liând în seamă nevoile tutuvor păluvilor sociule. 

Se vorbea mult de „era nouă“ în 1881 — 1882 | 
Fapt curios de remarcat: vorbeau de era nouă, nu numai liberalii, dar şi conserva- 

torii puri, veacționari, — „Timpul“, ziarul partidului conservator, din acea vreme, a fost 
silit să formuleze următoarea întrebare: „Care mai este deosebirea de prinoipii între par- 
tidul numit Liberal, astăzi la Guvern și partidul numit Conservator, astăzi în opoziţie“? 
Dar pe când conducătorii partidului conservator și grupul zis junimist, discutau academic, 
necesitatea unei ere nouă, conducătorii partidului liberal tatocmnise un program înaintat de 
reforme, practic, cu scopul lăudabil de a] aduce la îndeplinire. — /iberalii aa avut totdeaunu 
marele merit de a practica o politică realistă, pozitivistă. 

Ca să poată îi aduse la îndeplinire reformele sociale și administrative, era de abso- 
lută necesitate, revizuirea Constituţiei. — Agitaţia, în această chestie a început-o C. A. Rosetti 
La 22 Decembrie 1882, s'a făcut; întâia lectură a propunerii de revizuire relativă la 25 
articole din vechea constituţie. — A doua lectură sa făcut la 16 Januarie 1883, iar la a 
treia lectură, Corpurile legiuitoare au votat cu o mare najoritate revizuirea în principiu. — 
Alegerile noi s'au făcut; la sfâsșitul lunei Aprilie 1883, iar Parlamentul revizionist a fost 
convocat în ziua de 10 Mai, acelaș an. — Din articolele supuse revizuirii 13 priveau prin- 
cipiile legii electorale, iar celelalte 12 priveau regalilațea, Dobogea, presa, înfiinţarea unei 
comisiuni permanenţe legislative şi destiințarea gărzii naţionale — Corpurile legiuitoare. dupe 
lungi discuţiuni, au votat; cele 25 de articole revizuite și legea s'a promulgat la 8 Lunie 1884. 

Opera cea mare a partidului liberal abia începuse. La 23 Septembrie 1884 sa di- 
solvat parlamentul revizionist, iar primele alegeri, după noua lege electorală, s'au făcut în 
cursul lunei Noembrie 1884 

Deacum înainte partidul Liberal a lucrat, fără preget, la opera legislativă, organică.— 
Eugen Stătescu a întocmit un cod de comerţ; D. Sturdza a întocmit reforma învățămân- 
tului public, care a fost apoi complectată de Spiru Haret; s'au construit şcoli numeroase la 
sate și orașe, (școli primare, gimnaziale, liceale, norinale, de meserii, universitățile din Bu- 
curești și lași au fost reorganizate ca să, corespundă afât cerințelor științifice, cât și corinţii 
legilor de admisihilitate în funcțiunile administrative și judecătorești); armata a, fost reor- 
ganizată și întăriţă; justiția a fost pusă pe baze temeinice; apoi, mai târziu, s'a sţudiat 
reforma agrară, 

In 1913 Ion 1 C. Brătianu a anal, in Progruii, inarea reformă agrară penlru intpro- 
prielăiirea țăranilor. — Din cauza evenimentelor externe această reformă n'a putuț fi adusă, 
la indeplinire decât după încetarea marelui răsboiu — Este inexact deci, că această reforinii 
« fost adusă la îndeplinire sub efectul vevoluției ruseşti du 1917. — Nu anuntase oare şeful puv- 
tidului liberal veforma agrară incă din 19132 Nu fusese ea pusă în stadiu ? Cum această reformă 
spre a putea fi realizată, necesita o nouă revizuire a constituției, şi această revizuire cons-



tituțională s'a făcut. — Marea proprietate a fost expropriată. şi azi țărănimea a fost impro 
prietăvită in tot cuprinsul  Rom'iniei Mari.— Iată o operă măveați, de care va fi strâns legat 
munele partidului liberul. O adevărată revoluţie socială s'a îndeplinit sub ochii noștri, dar o 
revoluţie, pacinică, ordonată, fără vărsare de sânge. — Azi toţi aceia care îşi muncesc pămân- 
turile lor, sunt stăpâni pe acest pământ. Dreptate sa făcut muncitorului agricol. 

După aceia partidul liberal, prin noua constituţie a introdus sufragiul universal, dând 
drept de vot egal, direct și secret, tuturor claselor sociale, desființând. strâmtele colegii de 
odinioară și chemând la viața publică cetățenească, massa populaţiunii. Nu se mai putea, ca. 
țăranul improprietărit să voteze indirect și să fie înglobat intrun colegiu — minciună, A 
venit apoi, inaxvea, reformă administrativă. Să nu uiţăm că Vasile Lascăr a început cu re- 
organizarea administraţiei noastre, pe baze moderne și temeinice. | 

Studiind vasta activitate desfășurată, de partidul liberal, în toate direcţiile, constatăm, 
cât de variată și de fecundă a fost şi este această activitate, Nivelul cultural sa înălţat 
simțitor. Numărul analtabeților, la sate, a scăzut în fiecare deceniu înti'o proporţie simţi- 
toare. Starea sanitară s'a îmbunătăţit Din punctul de vedere social, la orașe, burghezimea 
onestă, și laborioasă a deveniţ un factor de progres; iar la sate, pătura rurală, prin şcoală 
și pământ, s'a întărit. | 

Pe terenul economie și financiar, activitatea partidului liberal a fost deasemenea 
fecundă, Punerea în valoare a bogățiilor solului şi subsulului nostri, trebue să se facă, in primul 
vând, prin noi înşine, prin propriile noastre mijlouce şi apoi cu ajutorul capitalului străin, dar în 
condițiuni safisfăcătoare pentru interesele noastre vitale, ca şi pentru demnitatea noastră de 
popor independenl și civilizaț. România nu poate îi dată în exploatare, ca o colonie, capita- 
lului internațional. In această direcţie trebue să procedăm cu multă prudenţă și tact, de. 
oarece, în cazul opus, putem compromite interesele supreme ale staţului român, tocmai în 
faza cea. mai importantă şi delicată, a desvoltării sale economice, 

Pe terenul financiar, politica înțeleaptă a Ministrului de Finanţe Vintilă Brătianu, 
bazată pe economii raționale, pe deflaţiune și un sistem de impozite, impus de împrejurările 
grele prin care trecem, « provocat echilibrarea bugetului. și insănătoşirea, finanțelor Statului. 

Dar, opera guvernului liberal, e abea la început. Ea n'a dat toate roadele trebuin- 
cioase. Reformele mari, spre a fi bine și- complect aplicate, reclamă timp. De aceea guver- 
narea partidului naţional-liberal, nu se va sfârși atât de repede, cum doresc grupurile din 
opoziție, care o îi grăbite să ia puterea, dar nu sunt de loc preparate să ducă la bun 
siârșit opera de consolidare, începută de actualul guvern, în condițiuni atât de îmbucu. 
rătoare 

V. 

POLITICA LIBERALĂ FAŢĂ DE MINORITĂŢILE ETNICE 

Una din problemele cele mai importante şi delicate, care s'a ridicaţ după război şi 
deci dpă înfăptuirea integralităţei României, în hotarele sale legitime, pentru noi, este aceea 
a minorităților etnice din teritoriile liberate. S'a spus că după 1918, România a ajuns un 
soi de Austro-Ungarie, din cauza diverselor naţionalităţi, care trăesc pe teritoriul ei. S'a 
exagerat, de oarece România nu se poate compara cu fosta monarhie habsburgică. Răpo- 
sata Austro-Ungarie, a fost un mozaic de naționalități. Naţionalităţile compacte — majori- 
tatea populațiunii din Austro-Ungaria, — au fost conduse de o minoritate arogantă, preten-
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ţioasă, abuzivă şi fără simţ politic desvoltat. Ori, în România întregită, situaţia din punctul 
de vedere etnic, aste deosebită. Massa, populțiunii este omogenă şi ea e constituită de români, 
care vorbese acecaş limbă, au aceaş credinţă, aceleasi obiceiuri Și sunt solidari din punctul 
de vedere naţional; iar celelalte na;ionalități, compuse din elemente maghiare, germane, ru- 
tene, rusești, bulgărești și turceşti, sunt in minoritate. 

Mai sunt apoi și alte deoscbiri, care se inpun examenului nostru, între fostul regim 
al naționalităților, din dispăruta monarhie Dunăreană și actualul regim al minorităţilor etnice 
din România întrepită, 

Pe drept cuvânt Daniel Levy a scris în 1871 despre situaţia Austro-Ungariei, urmă- 
toarele cuvinte profetice : 

„Sans doute 'Autriche- Hongrie constitue toujours une puissance considârable et in- 
posante, une puissance; de premier ordre, avec laguelle les autres sont tenues de compior ; 
mais ceut «pui conntissent sa situation inlărienre, trouhlie, exceplionelle, unupue en Europe, ue 
54 lrompent. pas | 

Ils savenl «que celte force si yrunde en «pparence, mcouţue d'homogenili et de cohesion ! 
qite les 6leinents disparates «ui la coiposenl, loin de se [ortifier  mmucllement  souvent se neu- 
Iraliseut, et que le foyer magique on Sullune Pentusiusane bn penple por ulleindie unu bul 
comit, Cher îi tous les citoyens, meziste point en Aulriche. 

Aceasta era, în adevăr, situaţia gravă, din Austro-Ungaria de acum câteva decenii 
și care a chemat magie catastrofa din 1918. Lipsea în acel imperiu omogenitatea Și GOe- 
ziunea ; lipsea focarul enţuziasmului unde stă aprins, ca și focul vestalelor din antichitate, 
entusiasmul unui popor, conștient de menirea sa, Și oricând gata de sacrificiu întru apărarea, 
dreptului său, ori pentru ațingerea idealului său național comun. Aseastă omogenitate ŞI 
coeziune exisță în massa poporului român. Focul sacru de unde țâşnete fiacăra strălucitoare 
a patriotismului, nu se stinge în munţii, plaiurile și câmpiile ţării noastre, Fizionomia Ro- 
mâniei nu oferă populațiuni disparate, ci, după cum am spus, masse compacte și naţionale. 
Lendința noastră este ca minoritățile etnice cu timpul să se topească, politicește şi social, 
cu această, massă omogenă, coerentă şi compacţă. firește că această tendinţă nu permite 
intrebuințarea cunoscutelor metode de opresiune, ațâțare și provozaţiune, inbrebuinţate «dle 
foștii stăpânitori ai Ardealului, Banatului, Bucovinei sau Basarabiei, impotriva, naţionalită- 
ţilor, care au știut să-și păstreze, fiecare, tipul lor, caracterul lor, idiomul lor, tradiţiile lor 
şi până la un oarecare punct, individualitatea distinetă, și proprie. 

Politica, guvernului liberal, față de minoritățile etnice, indiferent de valoarea lor nu- 
merică, sau de individualitatea, lor națională, respinge orice idee de persecuție, de constrân- 
gere, de asuprire. Această politică se bazează pe apropierea minorităţilor etnice de massa 
dominantă indigenă, omogenă, coerentă și compactă, prin aplicarea riguroasă a principiilor 
de drept, care dictează un tratament civilizat acordat acestor pupulațiuni interesante Noi nu trebue să contăm, nici azi, nici mâine pe un eventual și chimeric aihestec, cu tendinţe 
de asimilarea a acestor minorități cu massa populaţiunii românești, ci să luăm în seamă, 
situaţia reală, situația de fapt. Minoritățile etnice tră-se azi şi vor trăi şi mâine juxtapuse 
iar nu contopite —juxtapuse, dar, printr'o politică plină de prevedere și cumpănită, dictată, 
de interesele superioare ale ţării, cu tendinţe din ce în ce mai accentuaţe, mai puternic a- 
firmate, de apropiere. Maghiarii de eri, când dictau în „Erdalyi, au avut absurda pre- tenție să maghiarizeze pe români ; după cum rușii au avut aceeuş absurdă pretenţie să vusifice pe moldovenii de peste Prut, -Nici unii, nici alții, mau recoltat ceva pozitiv, prin
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politica lor absurdă. Românii nu vor să practice o asemenea, poliţică profund greșită şi în 
contrazicere cu legile naturale sociale. 

Ceeace urmărește partidul liberal, prin politica sa faţă de minoritățile etnice, este 
să înlăture, cu orice preţ, tendinţele centiitugale, 

% 

Ce este chestia naționalităților ? 
Un distins publicist francez, Emile de Lavelay, a daţ naţionalităţei următoarea definiţie : 
„Mişcarea care împinge unele populaţiuni, care au aceeaș limbă, și aceleași obiceiuri, 

dar fac parte din state deosebite, să se reunească, cu scopul de a constitui un singur corp 
politic, o singură naţiune“. (“Les Nationaliles en Hongrie el les Slaves du sud“). 

Dacă această definiţie ar fi riguros exactă, chestia naționalităților ar fi periculoasă 
chiar pentru un Stat omogen și unitar ca România, de oarece fiecare naționalitate, ar tinde 
fatal, să.se reunească întrun singur corp cu massele naționale respective din vecinătate. 

Dar, în România nu există o problemă a, naționalităților, după cum a existat în 
fosta monarhie habsburgică, ci o chesţiune internă a unor minorități etnice, care trebue 
examinaţă şi din alt punct de vedere, de cât cel politic. 

E adevărat că din punctul de vedere politie, unele din aceste minorități, prin unii 
agitatori, urmăresc scopul să formeze un corp unitar, cu populaţiunile de aceeaş rasă, limbă, 
și credință, dar aceste manevre trebuesc, la timp, neutralizate și aceste agitaţii, imediat 
reprimate, fără menajamente și milă. Minoritățile etnice pot fi atrase, în marea sferă a in- 
tereselor comune naționale, prin căile desemnațe de legile economice, cât şi de căile indicate 
de necesităţile culturale. In direcţia economică și culturală, putem să destășurăm o întinsă 
și fecundă, activitate cu scopul de a distrage minoriţăţile etnice dela, tendințele sale politice 
centritugale. , 

Astiel, pe terenul economie, formațiunea României unitare dela Tisa la Mare şi 
Nistru, a modificat profund unele că: și a deplasat unele centre. 

De unde până la 1918, oraşele dela frontiera de ves — Oradia, Mare, Arad, 'Timi- 
șoara —- erau in strânse legătuyi cu Budapesta, iar direcţia de scurgere a mărfurilor des- 
tinate exportului era Fiuma, dala această dată încoace, orașele citate sunt în funoţie de Bu- 
curești și direcția de scurgere a iărfarilor destinata exportului, este Galaţi sau Constanţa, 
Cu timpul şe vor accentua şi mai mult acesta legături și direcțiuni, impuse de necesităţile 
economice și de legile geografiei politice, 

Din punct de vedere cultural, guvernul liberal prezidat, de Ioa I. C. Brătianu, în- 
țeloge să lase deplină libertaţe mincrităţilor etnice şi să le asigure prin politica sa școlară, 
avantagii considerabile. 

Așa se explică, cum astăzi, funcţionează în ţinuturile de peste Carpaţi mai multe 
școli maghiare, decât funcționau sub trecutul regim ; mai multe teatre maghiare, decât cele 
românești; apare mai multe ziae maghiare, decât ziare românești, etc. 

Aceasta nu este numai o politică bazată pe toleranță, dar o politică bazată pe no- 
bilele pricipii, care se găsesc la baza organismului nostru de staţ civilizati. 

Pe terenul confesional, minoriţăţile etnice se bucură de o deplină libertate, întrucât 
ele nu încalcă legile și păcătuesc în potriva moralei publice. 

Actualul subsecretar de stat Gh. Tătărăscu, un admirabil cunoscător al problemei 
minorităților etnice, a pus în aplicare ţoate aceste principii. 
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(Graţie ințeleptelor măsuri luate de D-sa, chestia, minorităţilor» etnice, a intaat aproape în faza normală, făcând să dispară multe din asperitățile ei de eri. 

VI. 

DESPRE MINORITĂŢI | 
(Activitatea Sub-Secretariatului de Stat) 

„Am, spus că în chestia, minorităților etnice, “România a adoptat o politică de mani- festă bună-voinţă. Cu toate acestea, Guvernul liberal, dându-și seama, de însemnăţatea pro- blemei minorităţilor, care prezintă aspecte diverse, a, înfiinţat un subsecretariat al minorităților, sub conducerea, Ministrului G. Tătărăscu, Acest subsecretariat de stat, a răspuns unei reale și simţiţe necesități. Problema minorităților etnice are un aspect politie, un aspect cultural ȘI confesional și un aspect economie. | | 
In toate aceste direcțiuni Ministrul G. Tătărăscu, a lucrat cu o deplină competință și autoritate, manifestând un protund simţ politie și o pronunțată activitate puzitivă. „Se ştie că pe terenul politic, minoritățile etnice, pot fi primejdioase, dacă politica, de stat are un caracter de constrângere faţă, de ele, sau dacă această politică este pur și simplu indiferentă. Primejdia constă în tendinţele centrifugale ale minorităților etnice, care se conșideră bucăți smulse din organismul statului din care au făcut odinioară parte. Con- form legilor biologice, aceste particule despărțite de organismul principal, urmăresc “reinte= graţia, integrală, printi”un proces de apropiere. 
Cu toaţe că în România intregită, minoritățile etnice, nu formează majorităţi com- pacte, omogene și coherente, încât sforțarea lor de a constitui unități politice, pe bază etnică, să fie cu putinţă — cu alte cuvinte ele nu formează, propriu zis aglomeraţiuni de naționalități — totuşi, ungurii Și rușii, ax putea să privească cu inţeres la vest şi est și să considere viaţa lor în noul organism al statului național românesc, ca anormală, trecătoare și deci favorabilă desvoltării procesului biologic al reconstituţiei integrale. Cu alte cuvinte, minoritatea maghiară, din Areal ar w-mări veconstituţia integrală a Ungariei, prin smul- gerea Ardealului din trupul României întregite, iar minoritatea rusă din Basarabia, ar ur- mări realipirea acestei provincii la Rusia, 

| „De fapt, dacă examinăim cu atenţiune rostul acestor tendinţe cu caracter centrifugal, observăm .că nu poate fi. vorba, în realitate, de un proces biologie normal, cu scopul re- constituții integrale a unui organism etnie omogen, coherent și compact, ci de un proces politic pornit din afara, hotarelor noastre, menit; să disloce România, în favoarea unor state vecine Cum ar putea pretinde ungurii din Awvdeal, în numele naționalităților, reanexarea acestei țări la Ungaria, când majoritatea compactă şi omogenă din ţinuţurile de peste Caxy- pați, este românească? Desigur că această pretențiune e o absurditate. Dar, agitatorii ma- ghiari, au interesul, să, întrețină în massele minorităţilor, iluzia posibilițății unei așa zise recoastituţii unitare, când, de fapt, nu poate să fie vorba de naționalități smulse din or- ganisimul lor principal. Nici ungurii, nici șvabii, nici rutenii, nici rușii, nu sunt băștinașii Ardealului, Banatului, Bucovinei sau Basarabiei. 
In scopul acesta, spre a pune capăt agitaţiilor pan maghiare, pan-rusești, ețe, Mini- strul G. 'Lătărăscu, a adoptat o politică plină de prudenţă, și înțelepciune, care ţinde, nu la învrăjbirea noastră, cu minoritățile etnice, ci din potrivă, la apropierea noastră cu ole; nu la desbinarea „populaţiunilor de origină şi naţionalitate deosebită, ci la armonizarea lor. Cum ? 

7
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Care sunt principiile directoare ale acestei politici inaugurată de Ministrul G, Tătărăscu 2 
Iată, care sunt principiile direcţoare : 
1. Un tratament civilizat al minor iliţilor, ciici ele fac pure din corpul politic ul Statului 

Român, unificat; 

„2, Inlăluvarea oricăror duza ai ut Imninisrulive, a oricăror persecutii, sub nau importă ce 
formă; 

| 3. Bxcludevea policei nefusle cu Lenin de voniinizuve forlută, de ouvece experiențu fii- 
cută in Ungaria, dinuinte de 1914, eu politica de ughiavizure [ortută a naționalităților, ma condus 
decât la vezaltate negative, dezastruoase ; 

4. Respectul legilor și al priucipiilor civilizate, în baz cărora minoritățile de origină siriină 
se pol desvolta în cadrul stutadui suuționul român, vespeclndadi-se limba, credințele, cultura și obi- 
ceiurile lor ; 

5. Limbauicitiifirea situaţiei lov economice; în măsură egală, cui iimbuntitățirea situaţiei econv- 
mice a masselor Poporului Român; 

6. Respectul libertăţilor politice, si al cultului, conform pactului nostru fundamentul ; usi 
guvavea libertății presii; favorizarea desvoltiirii societăților cu. cuvacter cultural, veliţ gios, economic 
şi sportiv. 

Acestea sunt principiile de bază, principiile călăuzitoure, principiile divectoare, care cons- 
tilue politica cardinali față de minoritățile etnice, „adoptate şi pase în pructică, cu v perfectă lea- 
litate, lună credință şi fermitate «dle Ministrul G. Teitărescu 

"Din expunerea acestor principii de bază, reese, cât de largă, cit «dle luiminorrsă, cil de 
înaintată și democratică, este polibea pusă, în practică, fată. de minoritățile etnice, a Ministrului 
G. Tătărăscu, care corespund intereselor superioare ale Statului Român. 

Ministrul .G. Tătărăscu, în acelaș timp, a urmărit și urmărește disrugerea tuturor 
focarelor de ivedențism maghiar. Dacă nu e acceptat acest iredentism de populația rurală 
maghiară, el însă pare a fi favorizat de unele grupări de șovinişti, care mai cu seamă, 
acum câtva timp, au putut opera, în voe, la, adăpostul slăbiciunii Ad-tive  'Trebue să SU- 
bliniăm faptul îmbucurător că mrssele rurale ale minor itaților elniee," sunl refractare iredentis- 

„maubhu şi numai, în unele cercuri şi mediuri dela oraşe. se agită iridenta, de către unii agi- 
ţatori, sub masca unor asociațiuni cu caracter preţins culţural, economic, sportiv sau roli- 
gios. În potriva acestor. agitatori, în potriva acestor tendinţe de iredentisn, îndreptate contra 
Stațului Român, totdeauna Ministrul G, 'Lătărăs cu, a luat măsurile energice, dictate de 
împrejurări și de interesele siguranţei Statului Român. 

Deaceea nu trebue să se facă o confuziune între starea, de spirit a minorităţilor et- 
nice, care e liniștită, impăciuitoare, doritoare să trăiască în annonie cu românii, sub im- 
„periul acelorași legi și alcăţuiii sociale și politice, cu o mână de agitatori, care urmăresc 
să exploateze unele mici și trecătoare ne:nulțiuumiri ule populațiunilor de origină străină, 
avantagiul lor personal, sau în interesul unor guverne, sau partide politice streine. 

Graţie măsurilor chibzuite, luate de Ministrul G. Tătărăscu, problema minorităţilor 
„etnice, a pierdut din asperităţile sale. Ea nu mai are un caracser neliniștitor, căci adevărata 
soluție a ei a fost găsită, tocmai în satisfacerea legitimelor cerinte ale minorităților. 

Ministrul G. 'Lătărăscu,.a urmărit şi mimăreşte armonizarea. tuturor intereselor şi nor- 
mulizavea vieței minorităților, în aşa fel, încât acestea din urmă, să se simtă în casa lor, nes- 
tânjenite de abuzuri şi persecuţiuni, care mai mult pot face rău românilor, decât noilor 
cetăţeni.
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Pornind dela o concepție clară şi luminoasă, Ministrul G. Tătărăscu, desconsiderând chestiile mărunte de partid, a croiat în teritoriile alipite, o atmosferă în cure se poate respira in deplină libertate. - Minoritățile etnice au văzut în Ministrul G. Tătărăscu, un înțelogător al vremurilor de azi, un îndrumător al lor, un devotat al binelui public, un om de staţ in accepțiunea modernă a cuvântului, care vede totdeauna mai departe și se inspiră, în toate - actele sale de guvernămât, dela, principiile, care sunt la baza civilizației și umanităţii. Cea mai bună politică, față de minorităţi, este aceea care recurge la mijloacele de apropiere, iar nu la mijloacele de constrângere, care învrăjbese spiritele, agită massele, şi pun la o grea încercare, forţele morale de rezistență ale Statului. 

VII. 

EXECUTAREA PROGRAMULUI GUVERNULUI BRĂTIANU 

-- Noua Constituţie — 

Guvernul liberal de sub preșidenția primului Ministru Lon L C. Brătianu, a moşte- nit la venirea sa la putere, o situație din cele mai grele. Fostul guvern al generalului Averescu creiase în ţară mari nemulțumiri și în deosebi reana, administraţie, abuzurile nenumărate şi destrăbălarea, financiară, sdruncinase adânc organismul ţării, Guvernul liberal avea de adus la indeplinire un program vast de activitate, în toate direcţiile. Programul său cuprindoa, reforme de ordin oconoinic, financiar, administraţiv, școlar, militar, etc. | 
Dar, ca să se poată pune in aplicare întregul program anunțat de guvernul Brătianu, trebuia să fie, mai întâi, asigurată baza noului organism al statului român, în noile sale ivontiere. "Țara avea nevoie de o constituție nouă, care să corespundă, cerinţelor imperioase ale epocii și intereselor supreme ale poporului românesc inlegit; 
Trebuie să reamintim că pactul nostru îi ndamental a suferit o revizuire în 1553. În viua de 29 Decembrie 1882, s'a făcut în parlament prima lectură de revizuire, relaţivă la 25 de article din vechea constituție A doua lectură s'a făcut la 16 lanvarie 1853, când reprezentații opoziţiei conservatoare - foarte putini la număr — au formulat argumentele lor împotriva, ori cărei revizuiri, La a treia şi ultima, lectură, Camera, și Se uatul au vosaţ cu mare majoritate revizuirea în principiu, iar după alegerile din Aprilie, parlamentul revizionist a fost convocak în ziua de 10 Maiu !883 Camerile revizioniste și-au început activitatea fără opoziție, pe aţunci coalizaţă, care după 3 zile a demisionaţ, Abea la sfârșitul lunei Martie 1834, hierările privitoare la revizuire au ina în d: sbaterea publică, Până atunci camerile revizioniste, au îndeplinit lucrările camerilor or- dinare. Dintre arţicolele care au fost atunci, supuse revizuirii, 13 au privit principiile legii clectorale, iar celelalte 12 au privit noul titlu de regat al României (și încorporarea Do- brogei), libertatea presei, introducerea unei comisiuni legislative permanente şi desfiinţarea gardei naţionale. Au provocat discuțiuni mai aprinse textele axticolelor relaţive la PrInci- piile legii electorale şi la noul regim al presii. In sfârșit parlamentul, în ședințele dela | și 7 Iunie, au terminat votarea celor 25 de articole revizuite. Aceste axticole au lost apoi promulgate la 8 Iunie 1884. Cavacleristicu ucestei 7evizmri conslituționule a fost un pus înainte făcut în domeniul democrației constructive. | |



Am făcut acest scurt istoric, spre a stabili câteva comparaţiuni cu elaborărea noii 
constituții a României-Mari din 1929. 

Ca, și în 1883-1884, în 1922, Pastidul-Liberal şi-a luat nobila sarcină să doteze ţara 
cu un pact fundamental, corespunzător unei epoci istorice şi în perfect acord cu spiritul 
timpului și cu cerințele democraţiei. 

Revizuirea dela 1884, ca şi cea din 1922, au fost operile pozitive ale Partidului- Liberal. 
Opoziția coalizaţă din 1883-1884, s'a, declarat în potriva revizuirei şi s'a rotras din Parla- 
ment. Ea a făcut o operă negativă. Opoziția coalizată din 1929, s'a declarat și ea în po- 
triva, întoomirii unei noi constituții de către Parlidul Liberal, cu toate că a recunoscut ne- 
cesitatea întocanirii ei și ea și cea din 1883-1884, n'a participat la lucrările Parlamentului. 
În consecință, și opoziţia coalizată din 1922 a făcut o operă negativă, 

Dar, guvernul liberal şi Parlamentul, ales prin voinţa Naţională, nu s'a emoționat 
și au lucrat fără preget, dotând ţara românească întregită cu pactul fundamental, de care 
avea absolută necesitate. Cu atât mai rea a fost conduita conducătorilor opoziției, cu cât 
noua constituție a fost reelamată de interesele supreme ale statului şi nu se putea amâna, 
introducerea ei, fără a nu vătăma serios, însuși organismul statului, în faza cea atât de 
delicată a consolidării sale, 

Odată constituţia nouă votaţă şi promulgată, guvernul liberal a trecut la realizarea 
vastului său program de refacere și reorganizare internă. La, toate departamentele, fără ex- 
cepţie, s'a desfășurat o muncă încordată, spornică şi rodnică, înţoemindu-se reforme şi legi 
de cea mai mare însemnătate. 

VIII. 

POLITICA FINANCIARĂ A GUVERNULUI NAŢIONAL LIBERAL 

Timpurile sunt foarte grele pentru finanțele statului român, din cauza consecințelor 
răsboiului şi a relei politice financiare practicată de către fostele guverne. 

Ce a moștenit, financiarmente Ministrul de Finanţe, Vintilă Brătianu ? 
U situaţie profund sdruncinată din cauza inflaţiei fiduciare, a lipsei unui sistem de 

impozite raţional şi a absenței unui buget echilibrat, 
Criza era foarte gravă şi încă prezintă seriozitate, deoarece opera consolidării finan= 

ciare reclamă un timp ceva mai indelungat. E adevărat că România a eşit din răsboi, mă= 
vită în teritorii și în prestigiu, dar sărăcită, cu toaţe bogăţiile solului şi subsolului său, 
bogății destul de considerabile, dar nepuse încă în valoare şi cu datorii mari, contrac- 
tate mai cu seamă în timpul și din. cauza răsboiului. S'a recurs din nefericire, de către 
guvernele Vaida și Averescu, la sistemul comod, dar periculos, al inflației fiduciare, con- 
damnat de către toţi marii financiari și economiști. Inflaţia fiduciară, adică multipliciurea 
abuzivă a mijloacelor de plată puse la dispoziţia publicului, a avut ca consecință faţală, 
deprecierea crescândă a hârtiei-monedă, adică slăbirea puterii sale de cumpărare. Circulaţia, 
fiduciară s'a umilat, moneda-hârtie sa, înmulţit, dar acoperirea în aur a rămas aproape 
aceeași şi deci convertibilitatea, instrumentului hârţie-monedă, sa resimţit înt”o măsură ne-
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bănuiţă. In modul acesta s'a precipitat, deprecierea hâstiei-monedă. Această depreciere s'a mărit și mai mult în urma dezastroaselor condițiuni în care sa cfectuaţ schimbul -coroa- nelor și a rubleloi, în teritoriile alipite, — Acest schimb, în loc să se facă, în condițiuni avantagioase pentru Stat; și după normele impuse de principiile și legile financiare, a, pre- zidat la operaţiunea schimbului, interese de ordin politic, interese de partid, ba chiar şi inţerese familiare și personale, | | | Una din dezastroasele urmări ale inflației fiduciare a fost scumpetea, vertiginoasă, a, articolelor de prima și a „doua necesitate, creşterea, brutală a costului vieţei, iar în exterior | scăderea pronunţătă a schimbului național, în raport cu monedele rămase sănătoase : do-. larul, lira-sterlină, francul francez, francul elveţian, goldenul, ete "Toate aceste fenomene sau produs cu violență și ele an ingrijorat, pe drept cuvânt, populaţiunea țărei. Criza fi- nanciară a favorizat apoi considerabil criza economică a | _ să Da Ministrul de finanțe, Vintilă, Brătianu, a venit, la momentul oportun, ca să pună ordine în Casa Statului, | - | o a Programul său s'a redus la câteva, cuvinte : economie, echilibrarea, bugetului, deflațiune, impozite raționale. EI a, inceput; să înfrâneze cheltuelile publice și a pus repede capăt risipei scandaloase a banului Statului, Toate cheltuelile civile și militare, au fost. simţitor mieşo- rate. La toate departamentele, Ministrul de finanțe, Vintilă Brătianu, a impus sistomul său de economii. EI a tăiat sinecurile, misiunile inutile și costisitoare, - cheltuelile așa zise somp- tuoase. 
| E | 

   
    

Rămânea mult de tăcut în sensul economiei bugetare, în vederea de a, face faţă, ne- cesităților echilibrului. Reducerile operate de Ministrul de finanțe, Vintilă Brătianu, în bu- get, au fost bine venite. | 
In pădurea deasă a cheltuelilor, ministrul de finanţe, a tăiat fâşii largi și a creiat lu- minișuri, 'Toate administraţiile publice, sub impulsul Ministrului de finanţe, Vintilă Bră- fianu, s'au orientat către politica, economiilor. 

Sa pus apoi zăgaz inflaţiei fiduciare, cu concursul, bineînțeles, al Băncii Naţio- nale. avea Naţională a încetat să mai fie o fabrică de multiplicat hârtia monedă. Asa" narea fiduciară sa obținut, odată cu asanarea bugetară. 
| Restauravea, echilibrului bugetar, Sa făcut apoi și prin introducerea unui sistem do im- pozite raţional, impus de necesitățile epocei și de cerințele mari ale ţării. Aceste impozite, dacă sunt în adevăr mari, ele nu sunţ; excesive și nedrepte, deoarece an la bază princi- piile democratice şi legile economice şi financiare. Ia e Graţie bugetului echilibrat prin sistemul economiilor și al impozitelor raţionale, ere- ditul statului, atâţ de sdruncinaţ după răsboi, s'a, îmbunătăţit simţitor şi o parte din dațoria publică a fost achitată 

| Ministrul de finanţe, Vintilă Brătianu, n'a urmărit o politică specială a schimbului, a leului, ci a urmărit o politică generală financiară, care a fost și este pusă in practică cu o energie fără seamăn, cu o stăruință, demnă, de laudă, cu o încredere dosăvârșită, în bunele sale rezultate. EI n'a şovăit nici un moment, ci a urma acoeași cale dreaptă care l-a condus la țelul dorit, In modul acesta, Ministrul de Finanţe, Vintilă Brătianu, a putut să restabilească situaţia financiară, în ansamblul său. Concepţia. sa a, fost logică. Asanarea financiară nu Sax fi putut obține prin măsuri particulare, Astfel, deprecierea monetară, NU- un rău independent, o boală speciulă, care pcate fi tratată specițic, ci e fiica inflaţiei ; iar inflaţia e rudă, deaproape cu deficitul bugetar, Cum ora Ministrul de finanţe să, rezolve, 

Aaaa
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în mare parte criza financiară, prin care am trecut şi mai trecem încă, dacă el ax fi con 

siderat deprecierea monetară, independent de inflație ; inflația, independent de deficitul bu- 
getar ; deficitul, independent de dezechilibrul bugetului, și dezechilibrul bugetului, indepen- 

dent de cheltuelile inutile şi de risipa banului publice ? | 

D-sa a luat în consideraţie toate datele problemei financiare și prin o politică bine 
chibzuită, de ansamblu, a putut să realizeze până acum, economii seriouse, echilibrarea bugetului, 

asanarea monetară, înbuniităţirea relativă a schimbului, ridicarea creditului și deci a prestigiului 

statului, în afară. Acum va trece la executarea celorlalte puncte din vastul său program : 

punerea în valoare a bogățiilor naturale ale țării, prin mijloacele dictate de interesele su- 

perioare ale statului român. | | 
Prin noi înșine, în primul rând; cu ajutorul capitalurilor streine, in al doilea vând.
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ACTIVITATEA MINISTERULUI DE INTERNE 

La Ministerul de Interne s'a restabilit normele unei administrații moderne şi corecte. 
Preşedintele consiliului de miniștrii şi titularul acesţui departament, Ion I C. Bră- 

tianu a luat, dela început, măsurile dictaţe de împrejurări, spre a restabili ordinea în tot 
cuprinsul țării. Viaţa Statului a fost curățită de acele rămăşiţe ale trecutului care compro- 
miteau bunul nostru renume și îngreunau relațiunile între administraţie şi administrații: 
Apoi s'a luaţ măsuri drastice împotriva tuturor încercărilor îndrăsnețe de a sdruncina așe- 
zământul nostru de stat naţional, fie prin propagandă, fie prin comploturi organizate în 
cuprinsul teritoriului nostru, 

In altă ordine de idei, la Ministerul de Interne, pentru a se realiza mai. degrabă 
unificarea administrativă, s'a dispus desființarea directorutelor generdle de Iiferne din Cluj, 
Cernăuţi şi Chişinău. Prin desfiinţarea acestor direotorate — ultima rămăşiţă a regionalismului 
in ținuturile alipite —, s'a făcuţ un mare pas spre unificarea administrativă. Lucrările co 
erau în competența acestor instituții cu caracter regional, au fost trecute, o parte asupra 
direcţiunilor din administraţia cenţrală a Ministerului şi o altă, pate asupra administraţiilor 
locale (descentralizare). 

Sa procedat pe urmă la incadrarea personalului polițienesc din Ardeal şi Bucovina, Mă- 
sură luată tot în vederea, unificării administrative. 

Direcţiunea, Generală a serviciului sanitar a fost trecută la Ministerul Sănătăţii Pu-" 
blice şi Ocerotirilor Sociale. 

În ce priveşte serviciul de miyraţiune, în vederea regulamentărei balanței braţelor de 
muncă şi legăţurii acestui serviciu cu biuroul internațional al muncei dela Geneva, el a 
fost trecut la, departamentul Muncei, Cooperaţiilor și Asigurărilor Sociale. 

Ministerul de Interne, a mai alcățuit apoi, regulamenţul penţru aplicarea legei de 
improprietărire la orașe a invalizilor, văduvelor cu orfani de răsboiu, funcţionarilor și de- 
mobilizaților. Pe temeiul acestui regulament s'a început în toată țara aplicarea legei, în- 
proprietărindu-se în cele mai multe orașe, o mare parte din categoriile sus enumerate. 

O lucrare de o deosebiţă însemnăţate, din pune; de vedere internațional, naţional şi 
econumic, a fost regulamentul pentru aplicarea dispoziţiilor traţatelor de pace și anexelor 
lor, cu privire la constatarea drepturilor” de a dobândi naționalitaţea română și a perderei 
acestei naționalități. Prin acest regulament s'a stabilit definitiv naționalitatea losuitorilor 
din noile ținuturi.
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Înființarea, serviciului de contrul şi inspecțiuni finunciure a județelor şi comunelor prezintă, 
de asemenea o importanță de netăgăduit. Prin acest serviciu sa pus ordine în finanţele 
judeţelor și comunelor, care în trecuţ nu aveau de cât controlul platonic, posterior, al 
Curţei de Compturi, 

Ministerul de Interne a mai elaborat regulamentul pentru aplicarea statutului fune- 
ționarilor publici și legea pontru persoanele juridice. 

La acest departament s'a întocmit pe unmă Reforma administralivă, pe baze absolut 
demo crulice, 

Iată bazele acestei reforme importante: libertatea, -desvoltărei vieţei locale, regionale ; 
inlesnirea unei organizaţii chibzuite descenhalizate, în limitele posibilului, luându-se în se- 
rioasă consideraţie problemele în legătură cu menținerea unităţii Statului; participarea cât 
mai numeroasă a cetățenilor la adminis'rația locală, în chestiile care interesează - colectivi- 
tatea, în toate ramurile activiţăţii statului; controlul sever al aplicărei stricte a tuturor 
legilor; administrații locale fără caracter politic ; reprezentanța profesională (reprezentanţii 
agriculturii, industriei, comerțului, munci, profesiunilor libare) ; alegerea consiliilor pe ter- 
men mai lung; independența consiliilor ; asigurarea resurselor financiare prin modificarea 
sistemului de impozite, în favoarea organizațiilor județene şi comunale ; apoi asigurarea 
independenței pretecților şi primarilor. 

Această mare reformă, odată pusă în aplicare, va schimba profund fizionomia ad- 
ministrației noastre şi va contribui să dea o desvoltare nebănuită vieței regionale, odată scăpată 
de sistemul centralizaţor, prea despotic și parulizator de energii. 

In ce privește mentinerea ordinei, Ministerul de Interne a asigurat-o print”'un control permanent și sever, inspirându-se de la principiile sănătoase Și aplicând cu rigurozitate le- 
gile şi regulamentele, și în acelaș timp, cu un tact perfect, şi cu un spirit de înțelegere şi 
pătrundere, remarcabil. 

Prin metodele acestea Ion I. C. Brătianu, preşedintele Consiliului de Miniştrii și 
Ministrul de Interne, a stârpit abuzurile tradiţionale administrative, introducând respectul 
legilor, 

„ACTIVITATEA DIRECŢIUNEI GENERALE A SIGURANŢEI STATULUI 

Ceeace divizează mai mult pe oameni — serie Regnier — nu e decât felul lor (ima- niera lor), de a înțelege viaţa de aci şi nu alta, 
| Nu e vorba, propriu zis de o controversă asupra filozofiei „vieței de aci“ ci de o 
gravă ncinţelegere — a, cărei origină îndepărtată se confundă cu epoca primitivă a uma- 
nităţii — care interesează ordinoa socială. | 

Despre ce este vorba ? De ce natură ar fi această gravă neînțelegere, care sbuciumă, 
omenirea de milenii și veacuri ? 

E vorba de luptele surde angajate, intre indivizii civilizați, sau nu, care fac parte 
din acelaș trib, sau din aceea năţiune, în potriva ordinei stabilite. Aceştia, nemulțumiți de 
starea lor materială, sau morală, mizeră, caută, prin tot soiul de mijloace să sfarme cou- 
tractul social de care a vorhit Jean Jaques Rousseau; ei urmăresc să, rupă zăgazurile sta- 
bilite de legile în ființă şi să-și croiască un drum lăturalnie pe care se va scurge apoi 
legiunea declasaţilor, a dezmoșşteniţilor, a desrădăcinaţilor, întreaga drojdie a societăței, ghi- 
dată de proinși „iluminași“, do falși profeți, d> periculoși demagogi, care vânează situaţiuni 
bune și strălucite, în urma, unei revoluiiuni sociale, sau politice.
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Nici într'o epocă, în nici o ţară, oricât de bine guvernată ar fi fost, n'a putut exista 
un echilibru stabil social, adică o alaptare perfectă la ordinea stabilită a buturor claselor 
și a ansamblului cetățenilor. Nemulţumirile reale, sau imaginare, justificate, sau nejusti- 
ficate, au existaţ totdeauna în potriva ordinei stabiliţe şi în orice epocă, în orice timp, în 
statele organizate, s'a constatat; prezența factorilor disolvanţi, in potriva cărora a trebuit 
să, se intreprindă o luptă de apărare, sau de exterminare, spre a se putea menţine insti- 
tuţiile aflate la baza acestor state și echilibrul mai mult sau mai puţin stabil. 

Dela început puternicul stat roman a fost subminat de numeroși adversari ai regi- 
mului republican, sau imperial, și guvernele din Roma au trebuit să ridice la rangul de 
instituție, poliția de Stat, care avea misiunea să asigure ordinea, interioară în potriva duș- 
manilor vizibili şi invizibili din interior, 

Luptele grozave, care se încing în orice clipă în organismul uman, între o caţegorie 
de microbi și altă categorie, reclamă din partea organismului o disciplină fizică, o directivă, 
o putere de rezistență, o reacțiune, care tinde la menţinerea echilibrului. 'Pot așa şi în ox- 
ganismul unui stat se angajează Lupe interne surde, care ar putea, la un moment dat, 
atinge organele iui vitale, dacă el n'ar.avea puterea necesară să reacționeze în potriva, acelor 
care întreprind asaltul, zi de zi, cu scopul de a-i sdruncina funcțiunile sale capitale. 

Dela 1919 încoace, adică dela, încheerea păcei între popoarele care s'au răsboit pentru 
cauze diferite, sa angajat în sânul tuturor națiunilor lupte și s'a manifestat curente nesă- 
nătoase, care toate tind la sfărâmarea, nu numai a statelor politice, alcătuite pe baza ac- 
tmalului regulament european, dar chiar și a prezentei așezări sociale, rezultanta unei ci- 
vilizațiuni multi seculare. Bolşovismul, care în Rusia s'a ridicat la rangul unei doctrine şi 
a luat o formă de guvernămânţ, nu e decât formula cea mai convenabilă pentru sfărâ- 
marea orânduirei stabilită de civilizaţie, în toate statele politice, bazate pe concepţia na- 
țională. — Sub pretext că numai o clasă socială are dreptul la existenţă și la beneficii, 
ia celelalte nu, bolșevismul, ca articol de export, nu e decât exponentul tendinţelor de su- 
primare a statelor naționale și.de desagregare a actualei ordine sociale. — De aceea toate 
elementele disolvante din statele acestea, au adoptat repede formula bolşevismului, spre a 
da aparenţa unei acţiuni politice, întreprinderei lor anarhice, — Din acest punct de ve- 
dere nu există nici o deosebire între bandele coalizate de dezertori, trădători şi criminali, 
care dădeau asalt puterei romane și între bandele comuniste de azi, organizate sub direc- 
tivele internaţionalei Iil-a din Moscova, cu scopul de a „sovietizat Europa, adică dea 
anarchiza vechiul conţinent și pe ruina civilizaţiei să stabilească haosul, incoherenţa, de- 
zordinea şi amoralitatea, 

Cum România, odată mărită în hotarele ei legitime, avea absolută nevoe de pace 
în interior și în exterior, spre a-și putea, îndeplini refacerea, și consolidarea, ea a întâmpi- 
nat serioase dificultăți, dela început, din cauza acţiunei de subminare întreprinsă de nume- 
roasele elemente şi asociațiuni aflate în serviciul dușmanilor din afară și care au operat și 
operează în numele bolșevismului internaţional, 

România ca un organism sănătos, a reacționat prompt în potriva elementelor disol- 
vante, —- O poliție de stat, bine condusă şi organizată, a avut misiunea cea mai grea de 

îndeplinit în această epocă, de adânci prefaceri și sbuciumări, când sufragiul universal che- 
mase la viața publică elemente încă nepreparate politiceşte, când noul regim agrar nu se 
stabilizase, când muncitorimea, de la orașe, atrasă de mirajul unei utopii, credea că-și atinge 
idealul încrucișând braţele, când minoritățile din teritoriile proaspăt alipite, rău sfătuite din
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afară, se agitau în potriva, intereselor Statului român ȘI când disensiunile interne şi criza financiară şi economică acumulau nemulțumirile unei populaţiuni care cedea că pacea va asigura, dint”o dată lumei, o eră de negrăită prosperitate materială ! 
Poliţia de siguranţă a statului, sub conducerea pricepută și energică a lui Romulus Voinescu, a avut misiunea să facă față unei situaţiuni din cele mai grave și complicate. — Dacă misiunea; principală, esenţială, a oricărui guvern, e să mențină și să asigure ordinea în staţ, —înta”'o epocă nonmală aceasta se poate îndeplini ușor, deoarece nemulțumirile po- litice și sociale sunt considerabil reduse, —înta”o epocă istorică, caracţerizată prin adânci prefaceri şi în care nemulțumirile s'au acumulat prin exploatarea lor de către demagogii interni şi de către duşmanii externi, această misiune e mult mai grea și complicată. Cu toate că în acestă epocă, prin care trecem, serviciul de siguranță al statului a rămas aproape cu âceeaș organizare ca în trecut; și cu un persona] foarte redus, el şi-a, indeplinit misiunea sa în modul ce-l mai satisfăcător cu putinţă, fiind în permanență un puternic și util instrument al apărărei naţionale și al ordinei sociale stabilite. 
Este necesar — înainte de a ne ocupa de activitatea desfăşurată în ultimii ani de Direcţiunea Generală a Siguranței Sţatului — să arătăm, în câteva rânduri, care este rolul Și misiunea în stat a, acestei instituții importante, 
Se ştie că principala, și esențiala -datorie a unui guvern este aceia de a menţine și asigura ordinea în stat. Organul Ministerului de interne, însărcinat special cu menţinerea, şi asigurarea ordinei, este Direcţiunea Generală a Siguranței Statului. Misiunea acestei in- stituții este de două ordine : de ordine preventivă, și de ordine represivă. Ambele au o în- semnătate deosebită, deoarece Direcţiunea Generală a Siguranței Statului, nu trebue numai să aștepte să, se producă acte care turbură ordinea publică şi tind la sdruncinarea edifi. ciului social, ci mai cu seamă activitatea ei se indreaptă în direcţiunea prevenirei unor asemenea acte, veghind la menţinerea ordinei în stut, prin mijloacele ce-i stau la dispoziţie, prevenind orice act, intern sau extern, care tinde la schimbarea formei de guvernămânţ, la distrugerea sau amenințarea instituţiilor statului (militare şi civile); la descoperirea com- ploturilor și a asociaţiunilor de orice soiu, care urmăresc scopuri revoluționare şi la înlă- burarea, actelor de teroare care ar primejdui prin efectuarea, lor, viața membrilor Familiei hegale, a membrilor guvernului, precum și buna, stare și funcționare a lucrărilor de apă- rare națională, a monumentelor publice și a lncrărilor artistice și de utiliţate generală; în sfârșit prevenind orice acțiune şi act îndreptat în contra ordinei Și siguranţei statului, fie de către indivizi şi asociațiuni din interior, fie de către indivizi Și asociaţiuni din afara, granițelor ţărei. 

Cum nici o poliţie de siguranță a statului, nu poate să prevină toate actele de ase- menea natură, misiunea acestei instituții este şi de ordin represiv. De îndată ce se pro- duce un acţ de asemenea natură, ea trebuie, cât mai repede, să descopere şi să predaa pe autorii lui justiţiei. | 
Sub directoratul lui Romulus Voinescu, s'a destășuraţ o întinsă activitate, atâţ în di- recția, prevenirei diverselor acţe indreptate împotriva ordinei şi siguranţei staţului român, câţ și în direcţia represiunei lor, 
Dela, încetarea stărei de răsboiu, din cauza nevrozei, care bântuie o parte din ele- mentele societăţei europene, ca și a curentelor primejdioase, care caută să se înfiltreze în unele spirite desechilibrate, acțiunile subversive şi actele teroriste sau înmulțit și de aceea misiunea Direcţiei Generale a Siguraţei Statului, a fost şi este mult impovărată şi excep-
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țional de dificilă şi delicată, reclamând o sfurțare continuă, o priveghere permanenţă, o ac- 
tivitate multiplă și variată, un spirit pronunțat de prevedere. și prudenţă, dublat de o ac- 
centuată conștiințiozitaţe, a ţuturor agenților aflaţi în slujba ordinei și siguranței publice de stat; 

Numai graţie organizaţiei moderne, precum și energiei şi experienței directorului ge- 
neral, ca și a colaboraţorilor săi principali, Direcţia Generală a Siguranţei Statului a putut 
să-și îndeplinească, în mod cât se poate de mulțumitor, misiunea sa, în împrejurările cele 
mai critice prin care a trecut și trece ţara, din cauza epocei prezente de tranziţie, de pre- 
facere, de criza creştenei și a consolidărei. | 

Cum, dela 1918 până azi, agenţii sovietelor rusești au urmărit în România să pro- 

voace o revoluție, sau acte teroriste, principala activitate a Direoţiunei Generale a Sigu- 

ranței Statului, a fost îndreptată împotriva elementelor comuniste anarhice. 

Această insţituţie, prin învestigaţiile sale şi informaţiunile ce a avut, a descoperit un 
număr însemnat de organizații comuniste, pe teritoriul nostru, care făceau spionaj în fa- 
voarea Rusiei sovietiste, sau preparau acte teroriste, atentate cu bombe, sau prin alte mij- 

loace distiugătoare, greve pentru favorizarea spiritului revoluţionar în lumea muncitorilor, ete. 

Principalele organizaţiuni de spionaj, în serviciul sovietelor, descoperite în ultimii 
ami au fost următoarele : 

Afaceii de spionaj. 

1. In ziua de 27 Martie 1922, au fost arestaţi, cercetaţi și daţi judecăţei indivizii 
Mihail Krasovski, Mefodie Hwestiuk, supuși lituanieni, Th, Bachtold și Mihail Tschapurnov, 

supuşi ruși, precum și Serghei Victorovici, supus ucranian, care aveau un curier între ei 

și Berlin, pe Iosef Scherer, supus elveţian. Toţi indivizii mai sus pomeniți făceau parte 
din societațea de spionaj „Bus“, cu sediul la Berlin. 

2. In ziua de 2 Ianuarie 1929, au fost arestaţi, cercetaţi, daţi judecăţei și condamnaţi 

indivizii V. Diduşok, zis Ludovic Hibner, supus german și George de Sassenko, supus 

ucranian. 

3. In ziua de 7 Maiu 1924, a fost arestat și expulzat din ţară generalul rus, prințul 
Const, Masalski zis Potianoff, | 

4, La 96 Iulie 1922, au fost arestați Eduard Rado, Alex. Krișan şi Martin Lewi 

aflați sub conducerea Dr. Zoldos Laszlo alias Reter. Martin Lewi a fost condamnat la 

cinci ani închisoare. | 
5. La 15 Octombrie 1923, a fost arestat Alex. Kiselofif, secretar la legația bulgară 

din București, împreună cu Ceicovski, Tudor Niţă și alții, toți condamnaţi. 

6. La 11 Julie 1924, au fost arestaţi la Cernăuţi și Chişinău, spioni sovietici, aflați 
în serviciul organizaţiei dirijată de Boris Lago IKolpakow, Oscar Spadcek și alţii. 

7. S'a indentiticat organizaţia de spionaj din Constanţa, aflată sub conducere ea lui 

Jura Ganev, precum și alți numeroși spioni. 
Toţi aceștia au făcut spionaj în serviciul Rusiei sovietiste. 

Descoperiri de atentate. 
1. Autorii atentatului dela Senat. 
2. Atentatorii de cale ferată dela Cicănești. 
3. In cursul lunei Septembrie 1922, au fost arestaţi autorii atentatului proiectat la 

hipodromul Băneasa, împotriva membrilor familiei regale şi anume: Bernicsei Kmosko 

Micloş Sandor zis conte Fiquelmont de Belmont, supus irlandez, Turocszy Istvan, Palaghi
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Layos, Ignat Balasez, supuși unguri, Bela Denghel și Carol Beretz, supuși români și alţii care au fost judecaţi şi condamnaţi. | 
Urmărirea şi supravegherea grupelor comuniste revoluționare. 
1. S'a descoperit la, timp în 1924, o întreagă, organizaţie comunistă clandestină, care cu prilejul aniversărei zilei de 13 Septembrie 1920, umnărea, să deslănțue o acţiune revo- luționară în stil mare, în țară. Cu acest prilej au fost arostați Marcel Pauker, Debrogeanu Gherea, Ana, Pauker, D. Fabian, Clotan și toți şefii organizaţiilor din provincie, care lucrau în înţelegere ci cei din București, 
2. S'a dizolvat organizațiile comuniste din București, care lucrau în acord cu sovi- etele rusești și s'a închis ziarul lor „Socialismult, 
3. Sau arestat 21 de comuniști cooperatiști care făceau propagandă revoluţionară printre țărani și muncitori, prin broșuri anarhiste, broşuri incendiare, panflete ete, 
4. Au mai fost arestați congresiştii comuniști din capitală care voiau să declare afilierea, lor la internaţională III-a din Moscova. 
Apoi s'a supraveghiat de aproape toate sindicaiole socialiste și formațiunile comuniste, toate nucleele bolşeviste din uzine, fabrici şi ateliere, precum și cei ce făceau propagandă în diferite instituții și servicii ale statului, 
Incă de la începutul anului 1923, Siguranţa Generală a Statului a descoperit o serie de documente, din care s'a dovedit legăturile partidului comunist din România cu interna- ționala a, III-a de la, Moscova, de la care primea instrucţiuni și bani, legăturile între acelaș pastid și federaţia internațională, comunistă balcanică, precuni și legăturile dintre acelaș partid și sindicatele profesionale din ţară, 
Au fost continuu și sever supraveghiate toate mişcările comuniștilor din ţară, în legă- tură cu evenimentele exterioare, anihilându-se la timp, loviturile și acţiunile ce preparau, la noi, conducăţorii bolșevici, aflaţi în serviciul dușmanilor țărei și în special a sovietelor rusești. 
Cu prilejul unor mişcări cu caracter revoluționar, isbucnite în Germania şi Bulgaria, comuniștii proiectaseră o lovitură și în România. In acest scop au plecat la Berlin, spre a lua. cuvenitele instrucțiuni, indivizii: M, Pauker, Dobrogeanu-Gherea, Boris Ștefanov, D. Fabian, EH. Șternberg, şi Sara, Lewensohn. 'Toţi aceştia au fost arestaţi și închiși, 
Urmărirea falşificatorilor, şi altor delicvenți. 
De asemenea au fost descoperiţi în anii 1922-1925, numeroși falşificatori de bilete de ten, de bilete de bani, speculatori iliciţi străini, refugiați in ţâră (cazul bancherulu; parizian Antoine Simon); exportatori de cereale pentru Rusia, sovietistă ; falşificatori de timbre falșe, etc. 

| Pe lângă această activitaţe, Siguranța Generală a Statului a trebuit să supravegheze de aproape și activitatea unor organizaţii minoriţare din noile teritorii alipite, care lucrau impotriva, intereselor statului Român, între care pomenim şi de acțiunea, subversivă a, par- tidului maghiar din Ardeal, în înţelegere cu comuniștii, care a fost descoperiță. 
Această operă de salubritate publică săvârşită de Direcţia generală a poliţiei de siguranță, merită să fie subliniată, deoarece nu s'ar fi putut proceda la refacerea şi conso- lidarea, țărei, prin aplicarea a numeroase și folositoare reforme, în toate direcţiile activităţei publice, dacă n'ar fi avut, mai întâiu, asigurată deplin și prin mijloace normale, ordinea publică, |
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Se spune de către sociologii filozofi, că lumea rămâne supusă ordinei spirituale sta- 
bilite şi pe care inteligența o recunoaște, dar ce înseamnă ordinea spirituală, pe care inte- 
ligența o recunoaşte, dacă ordinea materială, ax fi răsturnată, și turburată, de către elementele 
disolvante, care operează în opoziţie cu voința și inteligența celorlalte părți ale societăţei ? 

Echilibrul ţrebue să fie menținut între ordinea spirituală şi ordinea materială, 
Cea dintâiu se menţine prin disciplina spiritelor, prin forța morală a membrilor 

națiunei, prin progresele inregistrate în domeniul ştiinţei, a literilor şi al frumoaselor arte, 
dar cea de a doua se asigură prin instituția sigurantei generale a statului ŞI prin condu- 
cătorii ei pricepuţi, experimentați și însufleţiţi de dorinţa de a fi folositori semenilor lor Şi 
patiiei lor. 

In epoca de grele frământări sociale prin care trecem, direcțiunea generală a sigu- 
ranței statului, de sub conducerea lui Romulus Voinescu, 4, dovedit cu prisosintă a fi an 
organism sănătos, bine organizat şi pe cuve se poale bizui cu toată încrederea, statul ronin; 
celelalte instituții ale ţării pot astfel progresa în liniște, căci siguranţa internă este pusă la 
adăpost, de orice tentativă de desagregare, ori de unde ar veni, 
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Ă. 

ACTIVITATEA MINISTERULUI DE FINANŢE 

Politica financiară a guvernului liberal se poate împărți în cinci părti: politicu vefa» 
cerei şi a consolidărei; politica echilibrului Ingetar; politica econumiilor ; politica ridictirei şi sporirei 
creditului țiirei în afară; polilicu de stabilizare monetarii. 

Siruaţia generală financiară în 1929, era foarte critică, Inflaţiunea fiduciară, sporise 
artificial afacerile, dar a contribui; să scadă simțitor valoarea leului. Desechilibrul în finanţe 
era manilest. Un buget propriu zis, unitar și echilibrat nu exista. Ministrul de Finanţe 
Vintilă Brătianu, a venit cu un program bine și clar definit, care tindea la restabilirea 
echilibrului bugetar, la însănătoşirea monedei prin. stabilizarea, leului, la utilizarea, rațională 
a banului public, în scopul refacerei şi consolidărei țărei, precum și la sporirea avuţiei 
naționale; la asigurarea, serviciului datoriei publice, etc. 

Politica de stabilizare monetară. 

Revoluţia pecuniară nu e specifică epocei noastre. Din evul mediu și până azi, în 
Europa, s'a, înregistrat 'revoluţiuni de ordin pecuniar, fie manifestate prin urcarea salariilor 
— cum a fost în veacul al XV-lea în Franța după războiul de 100 de ani carea depopulat 
această țară — fie, în sens opus, prin scăderea salariilor — cum a, fost în veacul al XVI-lea 
tot în Franța, când populaţia sa mărit, triplându-se întrun interval de 65 ani. 

In timpul răsboiului 1914—1918, dar mai cu seamă după acest răsboiu — în România 
starea de răsboiu a ţinut până în Iulie 1919 — monetele de aur ŞI argint au dispărut din 
circulaţie aproape complect şi pe măsură ce valoarea hârtiei-monetă a scăzut treptat — trep: 
tat, circulaţia a, sporit, creindu.se așa zisa inflațiune fiduciară, 

In 1916—1917, după doi și trei ani de răsboiu european, a inceput să se manifeste 
simptomele unui desechilibru financiar şi economic, prin o tendinţă de scumpete a vieţei 
Pentru neutri acesta, a fost semnul prosperităței; dur pentru beligeranți a fost cauza mizeriei. 
Livra sterlină valora în acei ani 27 îr.—28 fr. şi dolarul 5 fi. 80—în loc de 25 fr. 25 şi 
5 îr. 18, pierzând aproape 12 la sută Schimbul francez a scăzut eu incepere de la Aprilie 
1919, pe când prețurile s'au dublat, în kranţa de la, Aprilie 1916, adică cu trei ani mai 
de vreme. În România leul a inceput să scadă în 1919, și valoarea lui, la sfârşitul anului 
„următor, scăzuse mult (dolarul egal 75 lei). In anul 19i9, cursul maxim al lirei sterline a 
fost de 100 lei, iar al dolarului de 24; iar cursul minim al livrei sterline a fost 66, iar al 
dolarului, 15 un anul 1920, cursul maxim al livrei sterline a, fost de 261; iar al dolarului 
de 72; iar cursul minim al livrei sterline a fost de 145; iar al dolarului de 37. In anul 
1921, cursul maxim al livrei sterline a fost de 541 lei, şi cursul minim de 220; iar al 
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dolarului, cursul maxim de 140 lei, iar cel minim de 57,50. In 1922 cursul livrei sterline și al dolarului în lei a fost următorul: cursul maximum al livrei sterline, 779 lei și cursul minim 571,25 oursul maxim al dolarului, 172 lei și cursul minim 120,90 lei. Viaţa a început; să se soumpească, simțitor și vertiginos dela Ianuarie 1922. Novoile impuse de răsboiu, desechilibrul economie, care ne-a dat o balanță comercială deficitară, micșorarea și chiar oprirea producţiei, emisiunea, biletelor Băncei Generale şi apoi unificarea monetară, a favorizat inflaţiunea, | 

Circulaţia fiduciară (Scara ascendentă) 

La 31 Decembrie 1914, stokul de aur al Băncei Naţionale era de 220.969.615 09, iar circulaţia a fost de 578.243.647 lei. La 31 Decembrie 1915, stokul de aur (trate și disp.) 301.949.775 ; iar circulația fiduciară a, fost de 7623.210.210 lei. La 31 Decembrie 1916 stokul de aur (trate și disp.) a fost de 574.248.339, iar circulația fiduciară a atins cifra de 1,451.712,438 lei La 31 Decembrie 1916 stokul de aur (trate și disp.) a fost de 6839.990.524; iar circulaţia fiduciară a, fost de 1.961.322.376. La 31 Decembrie 1918 stokul de aur (brate și disp ) a fost de 842 533.160, iar circulaţia fiduciară a fost de 2.489.145.311 lei, La 31 Decembrie 1919, stokul de aux -(trate și disp.) a fost de 1.410.865.799; iar circulația fidu- ciară a fost de 4.215.031.872 lei. La. 31 Decembrie 1920, stocul de aur (brate și disp.) a fost de 3.200.292.111; iar zirculația fiduciară a fost de 9.485,557.798 lei. La 31 Decnmbrie 1921, stokul de aur (trate şi disp.) a fost 4,596.722.111, iar circulaţia fiduciară a fost de 13.723.364.773 lei, 
Conform art. 4 al convenției din 11 Iunie 1920, încheiat între guvern și Banca Na- țională a început unificarea monstară în Iulie 1920. S'a retras din circulaţie 8.712.034.851 coroane ; 4492.294.654 ruble Romanoff și 8416.740.936 ruble Lvov; 1.453.568.972 bileţe Banca Generală (biletele Băncei Generale au fost emise de germani în sumă de 2.173.000.000 lei). 
In cursul anului 1920, Banca Naţională a emis bilete pentru unificarea monetară în valoare de 4.068.236.811,42; iar în 1921 totalul emisiunei pentru unificarea monetară a fost de 2.958.466.447,14. 
Totalul general al emisiunei pe anii 1920—1921, a fost de 7.026.703.258 56. Totalul emisiunei pentru stat, la 31 Decembrie 1921, afară de unificarea monetară a fost de 5.282.987.935,46. 
La 31 Decembrie 1922, circuluția fiduciară (emisiunea totală) a fost de 15.997.879.334 lei; lu 31 Decembrie 1933, circulația fiduciară (emisiunea totală] a fost de 18.794.031.672 lei; iar în 1924 a fost de 18 871.901.575. 
Din cifrele de mai sus reiese că dela 1916, și până la 1929, sa practicat de guver- nele noastre inflaţia fiduciară, fie făcută pentru nevoile statului, fie din cauza „ emisiunei de către germani a biletelor Bănesi Generale, Inflaţia fiduciară a atins maximum după efectuarea unităţei noastre monetare”şi convertirea coroanelor, a rublelor Romanoft şi Lwov, a biletelor germane tip Banca Generală, în lei. 
Perioada, inflaționistă a durat până la Ianuarie 1922, când Ministrul de Finanțe, Vintilă Brătianu, a incaput să pună în pracţică programul său financiar. 
Contorm acestui program înțelep”, dictat da interesele snperiome ale țărei, inflaţia trebuia să fie oprită, dar nu dint'o dată, nu definitiv, ci trepiat, prin o serie de măsuri chibzuite, spre a nu provoca o catastrofă. Dacă star fi trecut brusc dela sistemul inflaţio-
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nist, la sistemul deflaționist, în loc de echilibrul dorit în finanțele ţărei și de normalizarea 
circulaţiei fiduciare, am fi mărit haosul şi desechilibrul De aceia, Vintilă Brătianu, Mini- 
strul de Finanţe, a combătut inflaţia, fără a, imbrăţişa deflaţia şi a recurs la sistemul mixt 
intermediar, singurul care era indicat în asemenea împrejurări delicate să dea rezultate 
satisfăcătoare, Dacă circulaţia exagerată a biletelor de bancă trebuia să fie combătută, nu 
se putea, recurge la detlațiunea propriu zisă. Toate experienţele inflaționiste făcute în di- 
ferite epoci, de către diferite state, au fost nenorocite şi au dat rezultate rele. Așa a fost 
experiența făcută de Statele-Unite, în cursul răsboiului independenţei, când Congresul a 
emis bilete în valoare de 242 milioane de dolari. Biletul ircorventibil american a revenit 
în 186:, în timpul răsboiului Secesiunei, când emisiunea Girunbacks a atins suma de 400 
milioane de dolari. De atunci, nu s'a mai încercat în Statele-Uniţe inflație fiduciară, vi o 
inflaţie de argint sa înregistrat în 1878-18%2, şi apoi în epoca noastră o inflaţie de aur, 
care a provocat o micșorare a valorei dolarului faţă de marfă, Această valoare scăzută a, 
dolarului faţă de marfă, prezintă importanţă şi pentru noi, deoarece ea contribuie într'o mă- 
sură destul de apreciabilă la schimbul şi mai nefavorabil al leului. 

Inflaţia fiduciară din Franţa, din epoca lui Law şi apoi aceia din Germania și Rusia 
din epoca noastră, a dovedit cât de periculoasă este exagerarea, circulaţiei biletului de bancă 
neconvertibil. Circulaţia fiduciară anormală e simptomul desordinei financiară Inflaţia voită 
și considerată ca mijloc pentru stat de a eşi din încureăţurile sale bămești, ar puţea să fic 
definită, astfel : organizarea Dancrutei spre a evita să fii târât înta însa, Deflaţia bruscă aro 
și ea ceonsecințe grave. De aceia Ministrul de finanţe, Vintilă Brătianu, a recurs la calea 
mijlocie, ţinându-se la, o distanță egală faţă de inflaţiune şi deflațiune și s'a preocupat în 
primul rând de stabilizarea cursului leului și de celelalte mijloace capabile să favorizeze 
asanarea finanţelor noastre, 

Care sunt aceste mijloace? Unele sunt de natură pur financiară: sporirea venitu- 
rilor statului printr'un nou sistem de impozite ; emisiuni de monodă-hârtie stricţ necesare 
spre a nu paraliza industria și comerţul, întrun cuvânt viaţa economică, ; economii raţio- 
nale în toate direcţiile ; un rendement mai mare al serviciilor publice, ete. ; apoi alte mij- 
loace sunt de natură economică : sporirea produgţiunei, punerea în valoare a bogățiilor 
statului, punerea la punct (refacerea) utilajului economic al statului, un mare program de 
lucrări publice pentru înzestrarea țărei cu utilajul economic nou de care are absolută. nevoie 
propășirea sa ; o balanță comercială favorabilă nouă ; o politică protecționistă față, de in- 
dustria naţională ; o activare a exporţului. 

Revenind la, măsurile de ordin financiar, care privesc politica monetară, Ministrul 
de Finanţe, a înlăturat inflaţia voită și inutilă, precum şi deflaţia, voită și nimicitoare. Astfel 
sa putut asigura o circulație monetară relativ normală și sa stabilizat, pe cât posibil, 
cursul leului. 

Hsanarea Financiară 

Politica de economii. — Reducerea cheltuelilor. — Normalizavea circulației. 
Regulavea și consolidarea datoriilor. 

Ca, să se poată ajunge la întărirea monetară și la asanarea financiară, a trebuit să 
se practice o politică de economii. Întărirea monetară conduce la scăderea, preţurilor ma- 
teriale necesare serviciilor publice ; iar politica de economii la reducerea simțitoare a chel- 
tuelilor inutile, Veniturile trebue să fie înfluenţate de întărirea monetară, iar cheltuelile li-
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mitate la strietele nevoi reclamate de interesele generale ale Staului. Ministrul de Finanţe Vintilă Brătianu, a luat măsurile energice și chibzuite, dictate de împrejurări, în privinţa consolidărei financiare, fie în direcția combaterei inflaţiunei fiduciare, cu scopul de a nor- maliza circulația, hâztiei-monetă și de a stabiliza, leul: fie în direcția combaterei risipei ba- nului public, prin reducerea, treptată a cheltuelilor. 
Atât statul, cât și Banca, Naţională, au făcut dela 1922, până azi, o politică de consolidare moneţară şi de regulare a emisiunsi, care 2, dat bune rezultate și mai târziu va da toate rezultatele dorite. 
Ministrul finanţelor, Vintilă Brătianu, a redus simțitor cheltuielile statului, pentru ca statul să poată face faţă unor venituri mai restrânse cu o monetă mai bună, Circulaţia totală a Băncei Naţionale este de circa 19 miliarde lei. Ea este împărțită, in două părți: 11 miliarde datorită emisiunei făcuţă de stat şi 8 iniliaxde, datorită nevoilor pieței interne. Prin urmare circulația generală monetară e de circa 19 miliarde lei, Ori, această, circulație este anormală. [a tmebue să fie redusă treptat, după înprejurări Şi nevoi, Statul nu va face apel la noui emisiuni de bilete, .. ceeace e foarte inbucurător. Numai nevoile pieţei interne vor regula emisiunea: Scopul urmărit de Ministrul de Pinanţo, este să ajungem la circulaţia normală cu acoperire în aur — adică acoperirea integrală, sau acea acoperire de 33 la sută, (aur și remize) admisă de majoritatea băncilor de emisiune din occidenţ;. 

In tezaurul nostru s'au inregistrat goluri, care trebuese acoperite. Un gol este și aflarea depozitului de peste 322.729 504 lei aur, în afară de bilete și bijuterii, la Moscova. Va, trebui să. se sporească rezerva de aur; apoi cu reintrarea treptată în tezaur a surplu- sului aflat în circulaţie, statul și Banca Naţională vor putea să retragă biletele, aflate pe piață, corespunzătoare. Pe măsură, ce moneta naţională se va consolida, datoriile vor fi lichidate şi leul își va spori puterea de cumpărare şi va deveni convertibil. Rambursarea Băneoi Naţionale se va face în mod automat, pentru emisiunea privată; iar prin resursele bugetare, sau prin îinprumuţuri externe, se va, face retragerea, pentru emisiunea de stat, În consecință, politica financiară inaugurată de Ministrul de Finanțe, Vintilă Bră- tianu, s'a inspirat dela, principiile sănătoase; care periniţ trecerea progresivă, plin mai multe etape, dela haosul din înainte de 1922; la asanarea, finanţelor, la normalizarea circu- laţiei, la întărirea, leului, la regularea sau consolidarea, datoriilor interne și externe. Am spus că în ce privește normalizarea cireulației, se tinde la reducerea ei în limi- tele strict necesare, dar nu se poate recurge la metode drastice, cum ar fi retragerea din circulaţie a unui sţoc de bilete și deci prin deHaţiune, care ar turbura, lumea, afacerilor şi viața economică; nici prin mijlocul imprumuturilor externe, care n'ar putea înlătura criza financiară și nici prin cumpărarea de lei în străinătate, deoarece suma acestor lei esto foarte redusă. 

Regularea şi consolidarea datoriilor externe şi interne, 
În 1922, statul român se găsea într'o situaţie foarte delicaţă, şi încurcată, din cauza daţoriilor externe și ințerne, care nu erau regulate și consolidate. — Datoria, flotantă externă: in 1922, nu era, plătită și ea influenţa simţitor asupra creditului ţărei, ca, și asupra impo- sibilităței de a, stabili raporturi cordiale politice cu statele respective. Eveau apoi obligaţi- unile statului român contractate în timpul răsboiului, precum și drepturile sale ce decurg din trataţe și care de asemenea DU erau regulate în 1922. Mereu interesele noastre se



isbeau de interesele statelor străine respective, deoarece guvernele precedente nu regulase, 
și nu consolidase datoriile externe și nici drepturile noastre buzate pe dispoziţiunile cuprinse. 
în trațatele de pace. Datoria flotantă externă, fiind în strânsă legătură cu asanarea. finan- 

țelor noastre, trebuea cât mai repede regulată și consolidată, în propriul nostru interes,,— 

fie prin plată, fie prin mijlocul consolidărei. 
Datoria floţtantă externă era de două feluri: aceia în bonuri de tezaur (emise în 

diferite monete străine) de aproape 1. 400 000.000 franci la paritate legală și aceea, peniru 
comenzi de materiale, sau diverse reparaţiuni, făcute fără credite 

Ministrul de finanţe a consolidat; repede această datorie flotantă externă. Din suna 

de 1, 40V.000.000 franci, a rămas necousolidată, numai o parte de 112.352 687,47 franei, 

în diverse valute străine. Datoria consolidată în 1922 —1923, se compune dia două părți 
o parte în valoae de 27.547.330 live sterline (titluri emise) a cărai amortizare va începe 
în 1928, cu termen de consolidare de 40 de ani și alta, care rezultă din învoiri speciale. 

Urmează să fie regulată situaţia bonurilor de tezaur externe, care a rămas nâco.a- 

solidată, în cadrul posibilităților de a face faţă obligaţiunilor. 
Avem apoi altă categorie de datorii, — aceea a comerțului particular — care a in- 

fluenţat defavorabil asupra creditului statului î în afară, ca și asupra valutei noastre, In urma 
măsurilor luate de Ministerul de Finanţe dela 1922 până azi s'a consolidat 3/4 din aceste 
creanţe. 

Datoriile externe câtre aliați se cifrează după cum urmează: Franţa 1.106.072.899 
franci; Marea Britanie 23.000.000 livre sterline; Staţele-Unite 38.000.000 dolari; Italia. 

151 000.000 lire sterline ; Belgia, 24.000.000 franci belgieni. 
tegularea, acestor datorii se va face în condițiunile ce se vor stabili în acord cu 

statele creanciare și debitoare. Statul român a recunoscut datoriile sale față de Marea Bri- 

tanie, Statele-Unite și Franţa și urmează să le recunoască, după stabilirea în contradie- 

toriu şi cu Iţalia,. 

Datoria de Stat a Băncei Naţionale, care în 1914 a fost de 11,3 milioano lei, a atins 
la 31 Decembrie 1921, 5,281 milioane. 

După schimbarea rublelor și a coroanelor, pentru asigurarea unității monetare, s'a, 

contractat prin această operaţie o nouă datorie la Banca Naţională de 7.074 milioane. 
Dintr'o circulaţie totală de 13.722 milioane lei, avansurile obținute de stat din partea 

Băncei Naţionale erau la 31 Decembrie de 12.355 milioane, din care 5.281 lei pentru 
nevoile tezaurului şi 7.074 pentru unificarea monetară. Cum o parte din această datorie a 

fost rambursată, datoria statului la Banca Naţională a fost la 30 Iunie 1924, de 11.077 

milioane lei, din 17.729 milioane lei circulaţia totală. A fost deci, un scăzământ de 1.278 
milioane lei. 

Politica bugetară. 

Bugetul pe exeroițiul 1921 —1929, a fost de 7.500.000 000 lei; pe 19292—1923, de 

10.492.283.482 lei; pe 1923 — 1924, de 20000.000000 lei; iar pe 1994-—1995, de 
24.000.000.000 lei. m 

Din cifrele de mai sus reiese că față de bugetul exerciţiului 1921 —1999, bugotul pe 
exercițiul 1924—1925, a prezentat un: spor de 16.500 000.000 lei, | 

Toate bugetele pe anii 1922, 1924, şi 1925, au fost real echilibrate, adică chelluelile acu 
depășit veniturile. 

In 1922 nu se putea preciza date privitoare la posibilitățile României întregite, în ce. 
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priveşte veniturile. Ministiul de Finanțe, Vintilă Brătianu, â luat ca bază bugetul pe exei- cițiul anului precedent (de 7.5000.000.000), lei și a adăugat un spor de 3 miliarde la fondul de deschidere de credite. Sporul acesta trebuia să fie dat de normalizarea, treptată: a tuturor serviciilor publice. Firește că în măsură ce bugetul acesta a fost pus in aplicare, sa putut cunoaşte nevoile reale și imediate ale statului, precum și veniturile sale. Prevederile opti- miste ale Ministrului de Finanţe n'au fost. desminţito de fapte. După 6 luni dela punerea în aplicare a bugetului -pe exercițiul 1922 1923, Ministrul de Finanţe, a dat 600.000.000 lei, pentru sporirea, salariilor funcţionarilor publici; iar totalul creditelor deschise (suplimentare | şi extraordinare) a fost în cursul acelui an financiar de 4.513.365.921 lei. Aşa s'a putut îmbunătăţi criza transporturilor. pe căile ferate, deoareve aproape 4 miliarde sau dat de Ministerul de Finanţe căilor ferate, - Me Bugetul următor pe exerdițiul 1923-1924, a fost primul buget echilibrat al României Mari. Cifrele veniturilor au fost reale și cifra chelţuielilor s'a întrecut pe aceca a venitu- rilo: In cursul anului 1923, s'a dat pentru constiucțiuni de școli 200 milioane lei ; pentru înzestrarea armatei cu armamentul şi echipamentul necesar 1.160.000.000 lei ; pentru re-. facerea c. f. r. (repararea materialului rulant) 1.080.000.000 lei ; iar pentru sporirea sala- iilor funcţionarilor publici și mărirea pensiunilor, s'a, acordaţ o sumă însemnată, 
Excedentul realizat pe exerciţiul 1923-1924, a fost de 3.715.751.818 lei, 
Bugetul pe exeroiţiul 1924, a fost de asemenea perfect echilibrat ; cifrele veniturilor statului fiind reale. Și acest buget va da un însemnat excedent. Serviciul datoriei publice 

a tost regulat, atât în interior, cât și în exterior; multe din datoriile țărei au fost stinse; astfel creditul României a sporit în atară, de unde până la 1922, era profund sdruncinat;, 

Bugetul pe anul 1925 

Bugetul pe exercițiul anului 1925, costa unitar şi real echilibrat ; la venituri se ci- 
Îrează în total 31.750.000.000 lei ; iar cheltuielile se cifrează la un tot egal de 31.750.000.000 
lei. Faţă de bugetul anului precedent, bugetul pe exercițiul 1925 prezintă un spor de 1.750.000.000 lei. Evaluările veniturilor sau făcut cu cea mai mare prudență şi oferă po- „„ „litățile de a acoperi, de o parte, toațe nevoile curente ale tuturor ministerelor, iar, de 
ahă, parte, nevoile datoriei ei publice, precum și augumenlarea salariilor sluibașilor statului 
şi a pensiunilor cu circa 2 nuliarde lei, 

, Incasările efectuate în cursul anului trecut și debitele stabilite, vor asigura împlinirea evaluărilor stabilite. | 
Prevederile bugetare pe exereițiul 1925, în ce priveşte impozitele, se vor face mai mult după debite, de cât după încasări, de oarece în anii 1923 şi 1924 încasările au în. 

târziat, — așa, o parte însemnată din debitul anului 1924, urmează să fie încasate între lanuarie-A prilie 1995. 
Să vedem cum s'au făcut evaluările pe diverse capitole : 

„1. La impozitele directe : a] Impozitul pe venitul proprietăţilor agricole, s'a fixat eva- luarea la, 460.,000.000 lei, cu toate că debitele stabilite de Ministerul de Finanțe, pe baza | acestui impozit invariabil, este fixată la suma de 7834.459.483, lei; V/ Impozitul pe “clădiri, 220.000.000, lei, cu toate că debitul. stabilit. oste de 405,794.029 lei; c/ Impozitul asupra 
valorilor mobiliare, evaluarea este de 650 000.000 lei ; d] Impozitul pe venitul din comerţ 
şi industrie, evaluarea, a fost fixată la suma de lei 8000.000.000 (impozitul acosta va fi sta- DI bilit pe baza recensământului din anul acesta) ;. e) Impozitul pe salarii a fost evaluat la
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550.000.000 lei, cu un plus de 150.000.000 lei; f) Impozitul “pe veniturile - profesionale a 
fost evaluat la suma, de 180.000.000 lei, cu un plus de 55.000.000 lei; 9) Taxele militare 
au fost evaluate la suma de 8.000.000 lei cu un spor de 3.000.000 lei; 7. Impozitul pe 
venitul global s'a evaluat la 350.000.000 lei, cu un spor de 50.000.000 lei; î Rămăşiţa 
din contribuţiile directe din exerciţiul 1923 şi 1924, a fost; evaluată, la suma, de 200.000.000 lei. 

2. La impozitele indirecte: In total aceste impozite au fost evaluate la 9.635.000.000 
lei față de 8.445.000 000, cât au fost evaluate în 1924, deci plusul este de 1.190.000.000 lei. 

a) 'Taxele vamale au fost evaluate la suma de 440 000.000 lei; b) Contribuţiunile 
indirecte din taxele de consumaţie, din taxele de brevete pentru vânzarea băuturilor spir- 
toase, din taxele de lux și cifra de afaceri, s'au evaluat; li suma de 2 695 000.000 lei, cu 
un plus de 50.000.000 lei; c/ Drepturile de timbru şi înregistrare au fost evaluate la suma, 
de 1.601.500 000 lei, cu un plus de 190.100.000 lei; d/ Veniturile monopolurilor statului 
(R. M. 5) au fost evaluate la suma de 4.711.386.000 lei cu un plus do 1.280.886.000 lei ; 

e) Veniturile Ministerului Comunicaţiilor sau evaluat la 9.634.935.000 lei, cu un plus de 
4.443.240 000 lei; f/ Veniturile domeniilor statului sau evaluat la suma de lei 3884.000.009 
cu un minus de 31.730.000, faţă de evaluările anului expirat ; g/ Subvenţiile au fost evaluate, 
în total, la suma de 7 973.083 lei; h/ Veniţurile Ministerului de Finanțe au fost evaluate 
la suma de lei 988 886.549 cu un minus de 31.304754 lei; Ministerul de interne : veni- 
turile s'au evaluat la suma totală de 38.653 000 cu minus de 7.630.000 lei ; J Ministerul 
de „Justiţie: veniturile evaluate la 54 470.000 lei ; 1/ Minisţerul de „Externe : veniturile eva- 
luate la 5 milioane lei; n/ Ministerul Agriculturei şi Domeniilor: veniturile au fost eva- 
Inaţe la suma de lei 41 090.000; 0 Ministerul Sănăţăţei şi Oerotirilor Sociale: voniturite 
evaluate la 21.285 600. In bugetul pe 1925, s'a despărțit bugetul acestul departament ::- 
cel al Ministerului Muncii, cooperaţiei și asigurărilor sociale ; p) Ministerul Muneei, coope- 
rației şi asigurărilor sociale: veniturile sau evaluat la suma de lei 38.713.784, cu un 
plus de 1.708 894 lei; 4/ Ministerul Industriei și Comerţului: veniturile s'au evaluat la 
suma de lei 770 240.000, cu un plus de 1835.265.000 lei; 7) Ministerul de Răsboiu: ve- 
niturile s'au evaluat Ja suma de lei 28.270 000 cu un spor de 7.995.000 lei; s/ Ministerul 
Lucrărilor Publice : veniturile sau evaluat la suma de lei 2.500 000 lei; ţ] Miwisterul In- 

strucțiunei Publice : veniturile evaluate la 33.972.090 lei, cu un plus de 568.000 lei; u/ Mi- 

nisterul Cultelor și Artelor: veniturile evaluate la suma de lei 13.846.720, cu un minus 
de 12 560.280 lei. | 

Toate aceste evaluări de venituri se ridică la suma de 31.750.000.000 lei. | 

Trecând la capitolul cheltuelilor — care se ridică la suma de 31.750.000.000 lei — 
sa prevăzut pentru toate departamentele 28.540.458.769 lei; pentru deschidere de credite 

suplimentare și extraordinare 959.541.231 lei; pentru mărirea salariilor funcţionarilor şi a 

pensiunilor suma de 2 miliarde; iar. pentru plata despăgubirilor şi inceperea achitării bonu- 
rilor de rechiziție 250.000.090 lei. 

Sporurile acordate tuturor departamentelor, faţă de bugetul anului 1924. sunt de lei 
4.289 509.958,56, | 

Din cifrele și considerajiunile expuse mai sus, reiese că politica bugetară a Mivis- 
trului de Finanțe, Vinţilă Brătianu, în ultinii trei ani a avut de scop: împlinirea obligaţiu- 
nilor noastre față de străinătate; refacerea mijloacelor de transport; îmbunătățirea şcoalei, armalei 
şi sănătătei publice ; consolidarea bugetară. 

„ De unde fostul Mimistru de Finanţe, Take Ionescu, atrăgea atenția Camerei, în
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1921, că bugetul prezentat de dânsul, nu-l poate recomanda urmăşilor săi la acest depar- tament, actualul Ministrul de Finanţe de la 1922 incoace, Vintilă Brătianu, a întoomit bugete unitare și real echilibrate, iar înțeleapta sa politică bugetară a dat cele mai bune roade in toate. direcţiile, prin înfrânarea cheltuelilor, prin îmbunătățirile aduse tuturor serviciilor publice, prin intensificarea transporturilor, prin ridicarea creditului în afară, atât de grav compromis, în trecut, prin neindeplinirea obligațiunilor noastre exţerne, ca 'și prin o sim- țită și progresivă îmbunătăţire a situaţiei materiale a tuturor categoriilor de funcţionari precum şi a pensionarilor. | | 
Cea mai mare parte a datoriilor publice a putut fi regulată; iar prin sumele acordaţe de Ministerul de Finanţe în cursul ultimilor trei ani, aproape toate serviciile publice au fost puse în funcţionare normală, răspunzând nevoilor ţărei. 
Dacă bugetul pe exercițiul 1922 —,923, a fost un buget în necunoscut, dovarece a fost bazat pe prezumţiuni, pe măsură ce s'a obiinut date cert asupra posibilităților statului, „celelalte bugete s'au prezentat perfect unitare și echilibrate, graţie politicei financiare pru- dente şi bazată pe principii sănătoase, 

Reforma impozitelor. 

Reforma, impozitelor directe întocmită de Ministrul de Finanţe, Vintilă Brătianu, a pornit dela principiul sănătos şi echitabil al egalizărei sarcinilor pe întregul teritoriu al României Mari şi față de toate clasele sociale și prin ca s'a urmărit nu atât sporirea, co- telor de impunere, cât fixarea, pe cât posibil, mai exactă, a veniturilor existente. Apoi, s'a pus la punct întregul. aparat fiscal al statului, spre a se putea urmări drepturile sale. Nici o categorie de contribuabili, nu a fost apăsată, în raport cu o altă categorie, sau cu cele- lalte categorii de contribuabili. In această privință, reforma impozitelor a avut un proauntat, caracter democratic și de justiție fiscală. 
„Cu toate criticele ce sau adus la inceput, acestei reforme, punerea, în aplicare a no- ului sistem de impozite, a dat rezultate pe deplin satistăcătoare în ultimii trei ani, cu toată lipsa de experienţă a aparatului fiscal şi unele greuţăţi inerente fazei prime de aplicare, Să vedem care a, fost situația contribuţiilor directe şi indirecte pe anii 1921 —1924. Contribuțiile directe : pe exorcițiul 1921/1922, s'a încasa 6092.141.897 lei; pe exer- cițiul 1922/1923, sa, încasaţ 1.163.587.910 lei; pe exercițiul 1923 (buget de 9 luni) s'a în- casat 2.235.511.990; iar pe exercițiul 1924 (încasări po 9 luni) sa incasat suma de lei 1.398 192.914 lei. 

| 
| Debitele anului 1923, au fost târziu stabilite și din această cauză s'a întârziat, şi posibilitatea, de încasare pe anul 1924. Constatarea impozitelor directe pe anul 1924, a în- târziaţ şi încasările 

Impozitele indirecte, deși numai în parte unificate şi neadaptate noilor condiţii eco- nomice și financiare a dat următoarele rezultate: pe exerciţiul 1921 1922 s'a încasat suma de lei 4776.567.838 lei; pe exercițiul 1922,1923, s'a incasat 9.462.118.124 lei; pe exerciţiul 1923 (buget 9 luni) 11.158.693.041 lei; iar pe exereiţiul 1924 (încasări pe 9 luni) s'a incasat 11.342 519.563 lei. 
„Din rămășițe s'a incasa în 192J/922, suma de lei 117.808.777,54; în 1922/1933, suma, de lei 214.126 905.59; în 1923 (buget pe 9 luni) suma de lei 164 931.361,36; iar in anul 1924 (incasări pe 9 luni) suma de lei 262.272 438,94. Iată o dovadă în ce condițiuni sâtistăcătoare a funcţionat aparatul fiscal,
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Nevoile mari și multiple ale statului reclamă însă o mâi bună organizare a iîmpo- 
zitelor directe şi indirecte, suprimarea, impozitului pe cifra de afaceri, o întocmire a taxelor 
de succesiune și a impozitelor asupra plus valutei, adaptată cât mai bine condițiilor nor- 
male economice și financiare, o scădere treptată a taxelor de export — care în împreju- 
rănile de față inlesnesc plățile datoriei publice în străinătate, dar în viitor, odată normalizată, 
circulația monetară, vor apăsa. viaţa economică a țărei, — o mai bună exploatare a avu- 
ției statului şi o rentabilitate sporită a serviciilor publice cu caracter comercial, ceeace va 
contribui la înlăturarea politicei de fiscalitate, la sporirea veniturilor stătului și la propă- 
șirea economiei noastre in toate direcţiile și întrun interval de timp mai scurt 

Loate acestea, Ministrul de Finanţe, Vintilă: Brăţianu, le are în vedere pentru viitor 

Problema reparaţiunilor 

In anul 1924 România a aprobat raportul experţilor pentru sumele fixate, sau care 
urmează să fie fixate în raport cu capacitatea de plată a Germaniei. Dând această apro- 
bare, România a cerut — cum era și logic şi echitabil — să participe la aplicarea. planului 
experţilor și mai ales să facă parte din "comitetul de transferturi "Țara noastră este direct 
interesată în problema reparaţiunilor, deoarece nu numai că a suterit pag ube considerabile 
in timpul şi din cauza răsboiului din 1916 — 1919, dar suportă și azi consecințele grele 
ale fostei stări de răsboiu, în viața financiară și economică. Pe lângă pagubele directe cau- 
zate de răsboiu. au fost luate dela populaţie de către foștii dușmani, bunuri în valoare de 
80 milioane lire sterline, (2 miliarde lei au»), pe baza prețurilor aur prin introducerea unei 
hârtii — monetă, (bileţele băncei Generale). Apoi, tezaurul dela Moscova în valoare de peste 
12 milioane lire sterline, garantat de aliaţi, nu ne-a, fost restituit. Obligaţiunile impuse țărei 
noastre, prin trataţe, în calitate de Stat moștenitor al răposatei monarhii habsburgice, sunt 
în funcţie de acoperirea. inţegrală a drepţului la reparaţiunile acordate nouă. Dar „procentul 
oferit României, la, conferința dela Spa, de 1%, fiind prea mic, în raport cu procentele 
luate dela alte state și mai cu seamă faţă de sacrificiile și pagubele suferițe în timpul răs- 
boiului, a fost refuzat Reparaţiile datorite României de către Austria, Ungaria și Bulgaria, 
au fost amânate pe un termen foarte lung. Din aceste cauze, finanțele României, ne fiind 
alimentate şi de sumele ce ni se cuvin sub titlul de reparațiuni, dela foştii inamici, au su- 
portat o criză din cele mai acute. Această criză s'a accentuat prin operaţiunea, lichidării 
monetelor streine aflate în circulaţiune (unificarea monetară), și care erau complect „de- 
preciate în momentul schimbului lor, cât și prin pensiile alocate, atât în vechiul regat, cât 
și în teritoriile alipite, invalizilor, orfanilor și văduvelor de răsboiu. — Aceste pensiunii ai 
îngreunat considerabil bugetul Statului, o 

lată sarcinele directe derivând din răsboiu (pagube de răsboiu a căror listă a tost 
prezentată, și discutată de Comisiunea reparaţiunilor din Par 15) : | 

Pagube pricinuite particularilor civili : 8.103.289.710 în aur; pagube pricinuite de- 
partamentelor și comunelor: 895.823,719 în aur; pagube priciauiţe Siabului; 8.723.189.568 în 
aur ; pagube pentru prizonieri şi morți 3.536.783.579 în aur ; pensiuni militare : 9.296.654.070 
în aur; ajutoare date prizonierilor şi familiilor lor: 11 947 689 în aur; alocățiuni familiilor 
mobilivaţilor 416.703.847 în aur ; eheltueli pentru comisiunile de constatare: 32.090. 000 
aur ; pagubele din cauza răului tratament, prizonierilor noştri în diferite lagăre inamice : 
83. 462, 519 în aur. Sau mai cauzat apoi și alte pagube : incendierea instalaţiilor de petrol in 
1916, tezaurul dela Moscova, depozitul Băncei Naţionale la Reichsbank din Berlin, depre-
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cierea schimbului, cheltuelile suportate de Statul Român pentru instituţiile de educaţie a or- fanilor de răsboiu, pentru instituţiile de asistență mutuală de răsboiu ; întreținerea spita- lelor pentru invalizii de răsboiu în stajiunile balneare, compensaiile în natură Și pensiuni, ete. Toate aceste pagube se cifrează astfel : punerea în vigoare anticipată a tratatului dela Bucureşti, înţre 750 milioane pâvă la un miliard lei; pagubele industriei pe'rolifere din 1916, numai pentru industria privată, aproape 10 milioane livre sterli ie, iar pagubele suferite de Sta; v'au fost încă evaluate, dar ele sunt cu mult mai mari ; tezaurul dela, Mos- cova, peste un miliard lei aur, 
| Guvernul liberal a, făcut toate sforțăzile ca cererile legitime ale Româziiei să fie recunoscute și drepturile noastre la, despăgubiri să fie respectate întm'o măsură perfect; Justificată. 

Avem apoi sareinele financiare externe și interne născută din fosta stare de răsboiu, Datoriile externe căţre aliați ale României sunt următoarele: datorăm Franţei 1.106.072.899 franci; Marei Britanii 23 Milioane lire sterline; Statelor Unite 38 milioane dolari; Italiei 151 milioane livre italiene şi Belgiei 24 milioane franci belgieni. | Ministerul de Finanţe Român şi-a luat angajamentul faţă de debitorii externi să, reguleze aceste datorii în condițiunile care vor fi stabilite in acord cu guvernul nostru și celelalte State creanciere și debitoare, 
Sarcinele interne derivând din fosta stare de răsboiu sunt: datoria, statului la Banca Naţională (fără emisiunea, necesară uniticărei monetară), la 31 Decembrie 1919: 3.800.807.656,10 lei; bonuri de tezaur interioare, bonuri de rechiziție, emisiune de rentă : 6.467.339.339 lei ; bonuri de tezaur în monezi streine (paritate aur): 1.401.026.186 lei. Din aceste datorii s'a consolidat după cum am spus — o sumă de 35 milioane livre sţerline, 
Lichidarea, vechei Bănci Austro-Ungare, n'a redat României până în 1995 decât suma de 37 milioane coroane aur. O sumă de 9.416.994 coroane aur a, fost alocată României în schimbul a 773 milioane coroane depuse la Reichsbank din Berlin, dropt acoperire la emisiunea biletelor din fostul teritoriu ocupat de căţre Austro-Uugaria,. 
Sunt apoi obligaţiunile impuse României prin tratatele de la Trianon, Saint-Germain. Pentru datoria așa zisă a, liberațiunei va fixat României o cotă parte de 235 milioane franci aur. Cota parte a României în datoria publică Austro-Ungară dinaintea răsboiului a fost fixată astfel: » 
Datoria gajată, (capital): 43.175.000 coroane monedă hârtie, 41 milioane coroane aur, 71.340.000 franei francezi, 67.327.000 monete streine calculate în coroane, 297.000 mărci germane. Anuităţi la datoria gajată : 636.877 franci și 789.490 coroane. Datoria negajată : 1.108.230:000 coroane hârtie și 493.431.000 coroane aur în monetă hârtie. Nu s'a, făcut evaluarea, definitivă a bonurilor transterațe. 
Evaluaţia română a atins 11 miliard coroane aur, iar pretenţiile foștilor noștri inamici, ating cifra de aproape 4 miliarde coroane aur pentru bunurile din Ardeal şi 532 911 462 coroane aur pentru bunurile de Stat din Bucovina, 
Obligaţiunile României față de teritoriile alipite sunt superioare avantagiilor pe care aceste bunuri ar putea să le confere Apasă apoi asupra noastră alţe săreini speciale de- rivând din tratatele încheiate la Paris, relativ la Basarabia, România s'a obligat să plă- tească supușilor englezi și francezi prețul pământului expropriat. Vom plăti acestor supuși o sumă de 978.191.100 lei. o 
Cota parte din datoria publică de înainte de Răsboiu a Basarabiei, n'a putut fi încă fixată, | | 

|
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Ministerul de Finanţe a precizat în 1993, obligaţiunile de ordin interior derivând din 
eliberarea nouilor teritorii, S'a, verificat drepturile a 37.206, invalizi, 71 499 văduve, 93u1 
orfani şi 7942 ascendenți și 900 pensionari de răsboiu pentru Ardeal și Bucovina. Pen- 
siunile și ajutoarele se ridică până acum la suma de 182.330.330 lei anual. Cei 900 pen- 
sionari. de răsboiu primese anual 1923.962.192 lei; pensionarii civili, 40.500.000 lei anual; 
iar pensionarii e, f. ungare 17.868.138 lei anual. | 

in Basarabia, se plătese pensiuni și ajutoare în valoare de 25 341.276 lei anual la 
23.726 orfani, 10.414 invalizi, 16 119 văduve de răsboiu și 385 ascendenți, 

Pagubele populaţiunei din teritoriile liberate au fost evaluate până în prezent la 
suma de 1,5 miliarde lei. 

Ministrul de Finanţe, Vintilă Brătianu, a atras atenţiunea aliaţilor asupra necesităţei 
unei soluții echitabile, conform tratatelor, a tuturor obligațiunilor şi drepturilor ce decurg 
din tratate, bazată pe toți factorii problemei. 

Politica financiară inaugurată de Ministrul de Finanţe, Vintilă Brătianu, a sontribuit 
la, consolidarea finanțelor noastre şi la asigurarea unei circulațiuni fiduciare, în raport cu 
nevoile Statului şi cu interesele particulare. 

O paste din datoria față de Banca Naţională a fost rambursatţă; iar o parte din 
datoria externă a fosi regulată și consolidată, 

Retorma, impozitelor a corespuns nevoilor României Mari. Incasările s'au îmbunătățit 
simţitor. Deficitul a scăzut. Emisiunea rentelor interne a fost consolidată. Consolidarea 
bonurilor de tezaur pe piețele străine a contribuit să umple golurile bugetare. Bugetul a 
fost echilibrat. Veniturile statului au sporit din an în an. Salariile funcționarilor publici şi 
pensiunile au fost augumentate, Asanarea finanțelor, prin combaterea, în limitele posibilului, 
a înfațiunei, a contribuit la desvoltarea activităței economice a ţării. "Poate serviciile publice 
au fost reorganizate și normalizate. 

In 1924, pentru întâia oară după răsboiu, bugetul cuprinde pe lângă dobânzi şi 
amortizarea datoriei flotante. Datoria externă română poate fi considerată azi ca desăvârșit 
Gonsolidată (ea se compune din 550 milioane franci și 32.373.000 livre sterline). 

Bogăţiile ţării au sporit. Balanța comercială a României e din an în an mai favo- 
rabilă. Creditul țărei în afară s'a mărit și prestigiul nostru a crescut. Ministrul de Finanțe, 
Vinţilă Brătianu, de acord cu creancierii străini, a ajutat pe comercianții români pentru 
obținerea, consolidărei și ușurărilor de plată, încheind acordurile dela Manchester şi dela 
Londra. Producţia a sporit și activitatea economică s'a intensificat. 

Acestea sunt rezultatele unei politici financiare superioare pe care le-a obţinut 
Ministrul de Finanţe, Vintilă Brătianu, ajutat de distinsul său secretar general D. 1. 
Gheorghiu, și după urma căreia România întregită s'a refăcut aproape complect financi- 
aricește, | 
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XI. 

ACTIVITATEA MINISTERULUI DE EXTERNE 

In cursul anilor 1922-1924, politica exterioară a României a fost activă și bună în 
rezultate. 

I. G. Duca, Ministrul de Externe, avea în 1922 de urmărit trei scopuri : intărirea 
prieteniilor vechi, reluarea prieteniilor întrerupte și ridicarea prestigiului țărei în străinătate, 
compromis prin poliţica internă a guvernelor trecute. 

Politica externă poate îi examinată din mai multe punete de vedere : în raport cu 
interesele permanente ale statului ; în raport eu situaţia internaţională ; în raport cu apă- 
area naţională și deci cu- gradaţia pericolelor din afară, și, în sfârșit, în raport cu politica 
internă, 

Dacă, am. trăi întw'o epocă ideală, în care umanitatea ar beneficia de o pace pei” 
petuă și nici o cauză n'ar putea să turbure relaţiunile idilice dinţre popoare, politica exte- 
rioară ar îi o afacere de simplă curtuazie. Din nefericire, nu trăim într'o asemenea epocă, 
Rivalităţile dintre popoare, reclamă o politică exterioară definită, activă şi pozitivă, impusă 
de împrejurări și de multiple interese, 

Subiectul acesta reclamă în tratarea sa un spirit critic obiectiv, desbrăcat de pasiu- 
nile politice de partid. Se ştie că viaţa politică e pasională, nervoasă; că ea dictează unele 
expuneri, care nu sunt, totdeauna, în concordanță cu adevărul istoric, de oarece autorii 
lor urmăresc crearea unei atmosfere simpatice în favoarea cauzei ce susțin, în funcţie de 
interesele partidului, sau a Ministerului din care fac parte. Istoria nepărtinitoare nu poate 
ține seamă de aceste expuneri; ea e strâns legată de cauzalitatea și evoluarea eveninen- 
telor şi judecata sa e bazată pe o documentaţie serioasă. Pasiunile oamenilor sunt trecă- 
toare. Numai faptele oamenilor, care au jucat un rol în conducerea popoarelor, sunt exa- 
minate şi fixate, pe baza documentelor, prin ele însăși elocvente și astfel se poate desprinde 
huminos adevărul istoric. 

S'a spus că până la 1918, metoda diplomaţiei internaţionale a fost secretă ; iar după, 
sfârșitul răsboiului mondial, metoda aceasta a fest, înlocuită cu alta democratică, dictată de 
frământările sociale și politice recente. De fapţ, se practică dela 1919 încoace tot metoda 
diplomaţiei secrete, cu o singură concesie făcuţă spiritului democrat modern : înregistrai-ea, 
și publicarea acordurilor și tratatelor încheiate între statele, care sunt membre a Societi 'si 
Naţiunilor, ceeace constitue un fapt de o importanţă deosebită în politica, internaţională. 

Să vedem care sunt directivele în politica exterioară a guvernului liberal. 
In primul rând, concepția partidului liberal, în ce privește directivele politicei exte- 

rioare, este bazată pe două principii importante, care se complectează,
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In revista, » Democraţia, din 1919, Vintilă Brătianu, a spus: „Până la Pesta, neamul românesc a dus lupta pontru existența, neatârnată; după Pesta el va putea duce lupta de creaţie. Condiţiile pentru a înlesni și a putea îndeplini cât mai complect această, menire, ies din lupta seculară ce se încheie prin ocuparea Pestei. Lupte de dus de aci înainte pentru a asigura indeplinirea acestei meniri este aceia de apărare a, celor două condiții. esențiale de mai sus: a putinţei desvoltăroi prin noi înșine, pentru a ne păstra și întări caracterul etnic bine definit în mijlocul unor popoare de alte ginte şi apoi a păstrărei teritoriului național complect, care, de fapt, reprezinţă, şi acea, regiune geografică de sine stătătoare din toate punctele de vedere dintre Nistru, "Lisa şi Dunăre“, Apoi, mai departe: 
„In condiţiile politice, în care va trăi încă mulţi ani Orientul european, România va trebui să-și apere şi întărească singură drepturile ei câștigate şi teritoriul ei național, dobândit. Izolaţi şi depărtaţi de cei care ar puiea să ne ajute în această, apărare, să ne  bizuim în primul rând, pe propriile noastre forțe. E nevoie să păstrăm o acţiune izolată, de sine stătă- toare pentru interesele noastre imediate și locale și nepricepute de ceilalție. | Această concepţie însă, nu exclude politica alianțelor folositoare României și politica, de bune raporturi cu toți vecinii, în interesul menținerei păcei, pe baza tratatelor existente. De la 1922 până azi, Ministrul de Externe, I. D. Duca, a practicat o poliţică exţernă, bazată, pe cele două, principii directoare, urmărind cu atențiune evenimentele din jurul nostru şi căutând să asigure statului Român o situație conformă cu importanța lui” şi cu rolul ce-l joacă în Orientul și centrul european. Dacă, Grabski, Ministrul de Externe al Poloniei a declarat în expunerea făcută în parlamentul din Varșovia, că acum Polonia nu mai aşteaptă umilită cele ce vor decide marile puteri asupra, intereselor sale, noi putem să afirmăm — şi toate iaptele confirmă, acesta — că, în toate acţiunile sale, guvernul liberal a, apărat prestigiul țărei şi a tratat cu toate puterile în așa mod, în cât să fie înlăturată, orice umbră de inferioritate şi de subordonanță pentru noi. | România este o putere mare în părţile sud-estice ale Europei şi politica externă a guvernului liberal — este conformă, situației, poziţiei și intereselor sale. | Astfel, înlăturând politica de servitute, 1. G. Duca, Ministrul de Externe, a asiguraţ bazele temeinice ale politicei noastre exterioare: cât mai multă independență, pe cât cu putință. asigurarea, liberţăţei de acțiune, și menţinerea și întărirea, acelui sistem de alianțe, care ne poate asigura siţuaţia creiată de noul regulament european, în potriva amatorilor de aventuri răsboinice. Astfel, sistemul Micei Inţelegeri a fost şi este menţinut, În confe- rințele de la Sinaia, (1923) şi Belorad (1924) delegatul României, L. G, Duca, Ministrul A face- rilor Străine, a contribuiţ șI mai mult la strângerea relațiunilor între România, Ceho-Slo- vacia şi Iugoslavia, înlăturând unele asperităţi și neințelegeri avute cu cel din urmă aliat, In sistemul Micei înțelegeri, găsim o gradaţie a pericolelor și deci în raport cu aceste pericole eventuale, s'au luat și garanţiile necesare de către statele contractante in vederea neutralizărei acelor pericole. In ultimii doi ani am strâns și mai mult raporturile de prietenie cu vecinii noștri aliaţi, — adică cu Polonia, Cehoslovacia, și Jugoslavia, | Traţatele de alianță, Framco-Polonă, şi Româno-Polon, privese respectarea tratatelor de la Versailles și Riga și vizează pericolul Germano-Rus. Polonia fiind amenințată şi la, vest și la est, cele două alianțe se complectează. 'Traţatul de alianță Româno-Polon : pri- veşte siguranța celor două state la est. El angajează ambele părți să-și dea ajutor ȘI asistență în cazul când una din ele va fi atacată la frontierele sale orientale, fără ca ea să fi provocat vre'o agresiune. Deci, în cazul când unul din statele in cauză va fi atacat, 
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statul co-semnatar al tratatului se va găsi automat în stare de răsboiu cu agresorul și va 
îi obligat să dea concurs armat celuilalt, EL e un tratat de apărare şi nu de amenințare 
la adresa Rusiei Sovietiste şi expiră în 1926. 

Sistemul de alianță al Micei Inţelegeri vizează Austria, Ungaria și Bulgaria ; men- 
ținerea tratatelor dela St.-Germain, Trianon şi Neuilly. 

Relaţiunile cu Austria au devenit prietenoase. Modul cum sa desfășurat vizitele fă- 
cute de cancelarul republicei Austriace, Seipel, și a Ministrului de Externe, Gruenberger, 
la București şi de Preşedintele Consiliului român, lon I. C. Brăţianu, la Viena, au dovedit, 
cât de amicale sunt; raporturile între ambele ţări, | 

Graţie apoi tendințelor împăciuitoare ale guvernului român, raporturile României 
cu Ungaria și mai cu seamă cu Bulgaria, sau îmbunătăţit simţitor, în cât raporturile de 
vecinătate, au ajuns, după doi ani, satisfăcătoare, 

Numai cu Rusia sovietistă, raporturile au rămas aceleiaşi ca şi în trecut, dar nu 
din vina noastră. | 

Cu prilejul conferinţei ruse-române dela, Viena, delegatul României, Langa Rășcanu, 
a spulberat toate argumentele invocate de preşedintele delegaţiei sovietiste ruse, în chestia, 
Basarabiei și la acea conferinţă a eşit trivntător punctul nostru de vedere. De atunci politica 
sovietelor ruseşti, în chestia Basarabiei, n'a variat. Deci, pericolul dela est subzisță, Indiferent 
care ar fi intențiunile Rusiei comuniste, noi ţrebuie să veghem și să fim preparaţi pentru 
orice evenţualitate, atâta timp cât guvernul din Moscova, nu renunță la punctul său nenoro- 
cit de vedere, nu înţelege să recunoască acţualele frontiere ale României şi nu dezarmează. 

Ministrul nostru de externe I. G. Duca, a formulat punctul de vedere român faţă 
de Rusia sovieţistă : Guvernul român refuză să, discute, sub orice formă, legalitaţea, sau 
caracterul definiţiv al realipirei Basarabiei la patria mamă; dar e dispus să reia rapor- 
turile normală cu guvernul rus, de îndată ce acesta va recunoaște actualele frontiere ale 
României, recunoscute de toaţe tratatele semnate de puterile aliate. Depinde, deci, de gu- 
vernul moscovit ca raporturile ruso-române, să fie normalizate. Să nu uităm însă că acest 
guvern are o concepție specială, privitoare la respectul tratatelor și se ştie ce urmăreşte el 
prin reluarea, raporturilor comerciale sau politice cu statele civilizate : provocarea de revo- 
luţii pentru schimbarea actualei organizaţii sociale și răsturnarea regimului de guvernă- 
mânt din ţările respective. 

La conferința dela Geneva sa pus chestia desarmărei și a arbitrajului internaţional, 
cu scopul asigurărei păcei definitive în lume. 

Delegaţia română, condusă de I. G. Duca, a avut un rol decisiv. Punctul de vedere 
al României a fost luat in serioasă consideraţie de celelalțe delegaţiuni ale puterilor occi- 
dentale. Ministrul Afacerilor Străine a României I. C. Duca, a fost ales la conferința dela, 
Geneva, prezident al subcomisiunei însărcinată cu întocmirea proeetului de dezarmare ; iar 
cu prilejul desbaterilor dela acea conferință, s'a adus elogii guvernului român, prezidat de 
Ion 1. C. Brătianu, pentru poliţica sa înţeleaptă şi pacitică, — după cum, la conferinţa, dela 
Lausanne, s'a adus elogii aceluiaşi guvern, penţru preţiosul concurs pe care la dat repre- 
zentanții săi, la rezolvirea, diverselor probleme, care au asigurat pacea în Orient, 

In consecință, în anul 1992—1924, alianțele României cu statele vecine au fost în- 
tăzite ; relaţiunile cu celelalte State au fost mult îmbunăţăţite ; iar prestigiul României a 
sporit peste hotare. 

Toate puterile s'au convins că politica externă a guvernului liberal, este pacitică și 
în conformitate eu marile interese ale naţiunilor civilizate, 
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ACTIVITATEA MINISTERULUI DE AGRICULTURĂ ŞI:DOMENII 

La Ministerul de Domenii și Agricultură s'a desfășurat o vastă activiţate în direcţia 
infăptuivei. împroprietărirei țăranilor. Ministrul A griculturei şi Domeniilor, Alexandru Coustan- 
tinescu, secondat admirabil de către Ministrul sub-secretar de stat G. Cipăianu, şi-au propus 
de la venirea; guvernului liberal la putere, să realizeze” marea, reformă agrară, nu numai în 
teritorul vechiului Regat, dar şi în Banat, Ardeal, Maramureș, ţinuturile ungurene, Bucovina, 
Basarabia și Dobrogea, ca toţi muncitorii agricoli, fără excepție, caretîntră în categoria 
îndreptăţiților, să fie puși în posesia terenurilor, la cari au dreptul după lege. Biinu au 
cruțat, nici timp, nici osteneală. Sa întocmit toate tablourile de împroprietărire, de către 
comisiuni; loturile s'au parcelat, în tot cuprinsul țărei, 'și apoi s'a proceda la intrarea în 
posesiune a țăranilor. In foarte awmeroase localități, au prezidat ceremoniile de intrare în 
posesiune, fie Ministrul Alexandra Constantinescu, fie Ministrul sub-secretar de stat G. 
Cipăianu. 

Fapt important de relevat este spiritul de justiţie sociulii, care a animat pe cci doi 
demnitari și buni români; dorinţa lor de a nu se săvârși!7nodreptăji abuzuri, încălcări de 
drepturi, sau ştirbiri de drepturi, | 

Ori de câte ori sau adus la, cunoștința Miniştrilor Alexandru Constantinescu şi G. 
Cipăianu unele "nereguli, în materie de împroprietărire, prin "plângerile adresate de țărani, 
ei au ordonat anchete severe şi au făcut dreptate, satisfăcând cererile legitime ale recla- 
manților, - | 

“Aplicarea şi rezultatele reformei agrare din România. 

Consideraţiuni generale 

Datorită așezării sale geografice, solului şi împrejurărilor climaterice şi economice, 
România a fost şi a rămas o ţară agricolă. Din pricină însă, că repartiția proprietăţii sale 
agricole nu corespundea unei întocmiri raţionale, în România s'a ivit încă de multă vreme 
o chestiune agrară, ca urmare?unei ! așezări economice nesatisfăcătoare, pentru “care! s'au 
incercat diteriţe soluţiuni în decursul vremii, Astfel, prin aplicarea legilor de împroprie- 
tărire dela 1864, 1881 şi 1889, o întindere de 2486865 ha. a trecut în stăpânirea a 509.961 
săteni capi de familie, sporind astfel întinderea totală a micii proprietăți, Cu toate acestea 
insă, în vechiul Regat, starea proprietăţii rarale se întățișa, destul de nemulțumitor. Astfel 
ia 1907 micii proprietari, cari alcătuiau 95.43/, din numărul proprietarilor rurali, stăpâniau 
abia 40.26%, din suprafaţa totală cultivabilă a țării, pe când marii propriețari care”repre- 
zentau 0,56%, din numărul total al proprietarilor rurali, stăpâniau 48,68%, din suprafața, 
proprietăţii rurale,
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Între aceste două extreme se găseau proprietarii mijlocii, reprezentând abia 4,01*/, ca număr de proprietari și stăpânind 11.06"/, din supraiaţa cultivabilă a țării, Improprietăririle făcute apoi după 1907, prin Casa Îturală şi cele în baza legii dela 1912 cum și constitu- irea islazurilor comunale, laolaltă cu îmbunătăţirea adusă prin legea învoelilor agricole, prin cooperație și prin legea împotriva, trusturilor arendăşești, au adus iarăşi îmbunătățiri însem- nate în sţarea țărănimii, fără însă să se fi dat astfel o deslegare definitivă vechii chestiuni agrare. 
| Urmarea acestei vepartiţii nepotrivite a fost că — în vechiul Regat, de pildă — micii proprietari s'au văzut siliţi să-și aibă inventarul viu și mort pentru munca proprietăţii lor restrânse și care nu producea în orice caz atât cât trebuia fiecărui sătean pentru trebuin- ţele sale. Din această pricină, ci au rămas incărcați veșnic cu un inventar prea costisitor față de proprietatea lor și deci — pentru amortizarea acestui inventar și pentru a-și asigura hrana lor și a vitelor ce deținezu — sătenii sau văzut nevoiţi să-și ofere marelui proprietar braţele, vitele și instrumentele, în schimbul pământului de hrană și a islazului de care aveau așa de mare nevoe,. i N 

ajuns într”o stare din ce în ce mai dependentă de marea, proprietate, în măsura în care pe deoparte creştea populația rurală, iar pe de altă parte, se fărămiţa proprietatea ţărănească. Incordarea de raporturi, care s'a accentuat ţot mai mult, a înlăturat însă buna, inţelegere, pe temeiul căreia plugăria ax fi putut avea puterea uriaşă a intovărășirii și din această pricină clasele s'au îndușmănit tot mai mult, ajunând uneori la ciocniri primejdioase peiitaru stat. Pe de altă parte, concurența dintre sătenii lipsiţi, în fața pământului pe care-l deţinea area proprietate, a făcut din stăpânirea, acestui insțrument de producțiune, un adevărat usiiloe de apăsare, îngăduind ca — în locul năzuinței de a se spori producţiunea marei proprie- in: printr”o cultură cât mai inţensivă ȘI cât mai înaintată — să i-a naștere, mai ales în vechiul Regat, tendinţa nenorocită de a spori veniţurile moșiilor, prin deprecierea muncii micilor cultivatori. 
De aceia, în urma, campaniei din 1913, în Bulgaria, Ion 1. C. Brătianu, şeful par- tidului național liberal, încredințat că vechia, așezare economică stă în calea. progresului țării, a anunţat înscrierea, în Constituţie a exproprierii, în vederea unei largi împroprie- tăriri a sătenilor. Răsboiul a împiedicaţ îndeplinirea lucrărilor necesare pentru înfăptuirea, acestor mari reforme, Prin alipirea celorlalte ţinuturi, răsboiul a, făcut însă ca problema, agrară să capete un caracter și mai urgent, întrucât repartiția proprietăţii agricole se in- fățișa și în ţinuturile alipite în chip destul de nemutțumitor, amenințând astfel, însăşi li- niștea țării. 
Astfel, în Ardeal -— după starea proprietăţii dela 1919 — marea proprietate intrecă- toare peste 200 jug. cad. deşi reprezinta ca număr numai 0'48 9%, din numărul total al pro- prietăților rurale — deţinea totuşi o intindere de 3.166.927 ha. sau :6.97 0 din suprafața totală, a proprietăţilor ruvale, care cra atunci de 8.564.950 ha. „Pe de altă parte, mica proprietate de sub 20 jug. cad. care ca număr reprezenta 87.68%, din numărul total al proprietăților rurale, deţinea abia 9.919.785 ha. sau 84.09%, din suprafața lor totală. Intre acestea, stă proprietatea mijlocie, având între 20-200 jug cad. şi care reprezinta ca număr 11.84%, din numărul total al propricsăților rurale şi deţinea 2.418.238 ha, sau 28.94%, din intinderea, lor totală. In Basarabia iarăși, înainte de aplicarea, reformei agrare, marea pro- prietaţe în care era înglobată și o restrânsă proprietate mijlocie și care eva reprezentată 

Au luat, astfel naştere așa numitele învoeli agricole, prin care micii cultivatori au
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prin 4480 proprietăţi ale statului, mânăstirilor și particularilor, deținea 1.932.276 ha. teren, 
sau 43.27%, din întinderea totală a proprietăţii vuzale, pe când mica proprietate reprezen- 
tând prin 284.636 nadelnici deţinea, 2.535.822 ha. teren sau 56.73% din întinderea totală a 
proprietăţei rurale. In sfârşit, în Bucovina, inarea proprietate - inferioară ca număr — de- 
ținea, înainte de reforma agrară şi în afară de păduri 115 000 ha. sau 22"/, din intinderea 
totală a terenului cultivabil, față, de mica, proprietate, care — deşi covârșitoare ca proporţie 
numerică — stăpânea 365.000 ha. proprieţate individuală și 40.000 ha. islaz sau laolaltă 
78%, din întinderea, totală a terenului cultivabil, 

„Această proastă repartiție a proprietății vurale, din ținuturile alipite a avut ca ur- 
mare emigrarea elemenţului țărănese către America, emigrare care în Ardeal — de pildă — 
era şi mai accentuată pentru elemenţul românese, întrucât — cu toate că românimea de 
acolo înumăra, inainte de răsboi 3.316.345 suflete sau 63.68%, .din totalul populaţiei întregi, 
față numai 1.891.933 suflete sau 36.32%, de alte naţionalităţi — graţie însă politicei ma- 
ghiare din trecut, ea deţinea abia 2.071.034 ha. sau numai 24.187, din tosalul terenului 
cultivabil față de celelalte naţionalităţi, care deţineau 6.493.837 ha, sau 75.82", din întreaga 
întindere cultivabilă a, țării. | 

Date fiind urmările primejdioase ale unei asemenea stări de lucruri și dată fiind pe 
de oparte starea de revoluţie în care se găsea ținuturile alipite la sfârzitul anului 1918, 
iar pe de altă parte starea sufletească a țărănimii din vechiul regai — sioarsă aşa de 
amarnic, în teriţoriul ocupat de puterile centrale, iar în Moldova de armatele ruseşti — 
reforma agrară era deci o adevărată necesitate economică şi națională. De aceia încă din 
timpul răsboiului și pe bazalucrărilor Constituţiei dela Iaşi —a apărut pentru vechiul Ragab 
Decretul-lege No. 3697 din Decembrie 1918, în virtutea căruia s'a declara; expropriae 
terenurile cultivabile din proprietatea Statului, Domeniilor Coroanei, a Aşozămintelor de 
binefaceri și a Casei Rurale, impreună cu proprietăţile rurale — în cuprinderea lor tosnlă — 
ale străinilor şi absenteiștilor și împreună cu 2.000.050 ha. pământ culiivabil din proprie- 
țatea mare particulară, după o seară progresivă. La puţin timp după aceasta, Sfatul ăi, 
din Basarabia și Adunarea, Naţională, dela Alba lulia, pătrunse de aceleași sentimente fi:ă, 
de țărănime, au votat și ele exproprierea. Cel dintâi a întoomit ua Decret-lege radical în 
virtutea căruia se expropriau în întregime proprietăţile Statului, ale fostei coroane, ale 
Băncei Ţărăneşti, ale mânăstirilor din streinătate, proprietățile arendaţe cel puţin 5 ani. 
intre 1905-1916, moșiile supușilor streini, cum și acele apărținăţoare persoanelor juridice, 
lie publice, fie private, precum și 1.000.000 hectare din proprietățile particulare și anume 
tot ceiace trecea de 100 ha. teren cultivabil la fiecare moșie în pante. Acest decret lege se 
ocupă și cu iiproprietărirea, fixând normele acestei operaţii. La rândul ei Adunarea Na- 
țională dela Alba Iulia, a întocmit un Decret-lege, pe temeiul căruia sau declarat expro- 
priate în întregime proprietăţile rurale ale absenteişiilor, ale tuturor persoanelor morale, 
publice sau private, ale institiuţiunilor, coperaţiunilor, fundațiunilor, băncilor, ete. proprie- 
tățile rurale și extravilanele ale alienaților şi curanzilor, întreg terenul cultivabil al moșiilor 
arendate mai. multi de 12 ani. Intre 1900 -1918 și o cotă din proprietăţile rurale particulare, 
atingând și partea întrecătoare peste 500 jugăre și la nevoe partea întrecătoare chiar și peste 
200 jugăre. Şi acest decret-lege se ocupa, cu împroprietărirea. In sfârşit, pentru Bucovina s'a 
intocmit iarăși un decreţ-lege, în virtutea căruia s'a hoţării exproprierea în întregime a moșiilor 
aparținăţoare streinilor, a acelor care aparţin persoanelor de drept public sau privat, a pro-a 
prietăților rurale, ale absenteiştilor, a celor arendate, mai mult de 9 ani între 1905 --1919
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cele ile intorziștilor și curanzilor, presum şi o cotă după o scară progresivă, mergând între 100—250 ha. pentru restul moşiilox” particulare, Și acest Decret-lege se ocupa eu împro- prietărirea, | 
Legiuirea întocmită, apoi pentru fiecare ţinut în parte, în cursul anilor 1920*și 1921, cu ușoarele modificări din 1922, 1923 și 1924, a ratificat desăvărșit şi unificaţ exproprierea începută prin Decretele-legi, a, fixat normele definitive pentru prețuirea şi plata pământului și pentru împroprietărire și a adăogat măsuri pentru privigherea culturii pe terenurile expro- priate, condiţionând înstreinarea, și oprind pulverizarea lor. 
Asti, în ce privește exproprierea, din vechiul Regat, s'a urmărit de data, aceasta, numai întregirea celor două milioane hectare din proprietatea particulară şi la care trebuia, neapărat să se ajungă pentru împlinirea prevederilor”eonstituţionale. Cu acest prilej, expro- prierea a căpătat un caracter și mai economic, întrucât legea agrară a ţinut să facă, deose- biri între proprietăţi, atingându-le înta”'o măsură mai mare sau mai mică, după cum era, vorba de moșii exploatate în regie sau prin arendași, după cum era vorba de proprietari — ei sau fii lor - cu studii agricole, după cum era vorba de moșii situate la munte, la deal sau la șes și după cum era vorba de moşii cu sau fără instalaţii și inventar agricol insemnat, În ce privește Ardealul, legea — prin ea însăși şi prin modificările ce le-a căpătat mai în urmă — a ţinut în deosebi să precizeze unele măsuri facultațive din vechiul Decret- lege și — întrucât exproprierea, nu începuse încă — ea a simplificat multe din formele pro- codurale greoaie, prevăzute în vechiul Decret-lege. In Basarabia, legea, având să censfiin- țească o expropriere făcuţă, prin revoluţie, n'a adus modificări însemnate vechiului Decret- lege, ci s'a mulţumit numai să simplifice cât mai mult formalităţile de expropriere și do împroprietărire legală. Şi, în stârșit, pentru Bucovina, legea care s'a alcătuit sa inspirat din legea vechi ului_Regaţ, tot aşa cum se întâmplase şi la alcătuirea Decretului-lege anterior. In ce priveşte împroprietărirea, e de notat mai întâi că ea a urmat în vechiul Regat, la, început pe temeiul unui Decret-lege, întoemit eu scopul de a accelera împroprietărirea și în al doilea rând se menționează că aceste lucrări au suferit 0 revizuire, în urma pro- mulgării legii agrare, care a staforbicit oare cari deosebiri, în "clasificarea îndreptățiţilor şi a dat pe de altă parte prilejul de a se cerceta situația fiecărui îndreptăţit, înseris_în ve- chile tablouri, lăsându-se un”nou termen de înscriere celor care — din osebite împrejurări — nu apucaseră să-și valorifice drepturile, în faţa comisiunilor de judecată. Pe baza normelor legii, sătenii şi-au susținut drepturile în fața Comitetelor locale și de ocol, adresându-se în cele din urmă şi Comitetului Agrar, ca ulţimă, instanță de revizuire. In urma acestei ope- raţiuni, care a fost destul de grea și mai ales destul de_migăloasă, sătenii au?fost împărţiţi în categorii, după 'situațiunea lor militară și după cumȚaveau sau nu “pământ, urmând să primească apoi intreg lotul tip statornicit pentru fiecare:comună în parte, în? cazul când nu mai aveau alt pământ, sau numai lotul de complectare până la întinderea, lotului tip fixaţ. In ce privește împroprietărirea în celelalte ţinuturi, e de observat că în Basarabia —- de pildă — legea a urmărit numai să revizuiască drepturile sătenilor, care “aveau folo- sința pământului încă, din vremea revoluţiei, iar în Ardeal şi Bucovina ea a tins să trans- forme folosința acordată, sătenilor prin arendarea, forțată, mai întâi înţ”o împroprietărire provizorie și mai apoi intro impropriețărire definitivă, ținând seamă de situațiunea militară, a ficcăruia, de întinderea, de pământ de care dispunea, de-numărul membrilor familiei și de inventarul gricol ce posedă, fără deosebire de neam şi confesiune. 

Udată cu normele pentru improprietărive, noua legiuire agrară a statornicit ŞI noL-
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mele pentru prețuirea pământului expropriat și a fixat condiţiunile pentru plata loturilor 
dațe sătenilor împroprietăriți. Astfel, în ca priveşte prețuirea, în vechiul Regat s'a luat ca 
maxim de 40 ori preţul regional de arendă, fixat de fostul Consiliu Superior al Agricul- 
burii, pentru anii 1917—1999. Comisiunile de judecată, şi în deosebi Curțile de apel, ca ul- 
timă instanță, au fixat totuși prețuri şi sub acest maxim, dând însă totleauna hotăriri 
bine motivate. Statul, reținându-şi proprietatea subsolului întregului teren expropriat, a luat 
asupra sa jumătate din preţul cuvenit pentru plata pământului către proprietar, rămânând 
cealaltă jumătate în sarcina sătenilor împroprietăriți şi care au înlesnirea de a o achita, 
sau integral, sau în vate anuale, în timp de 20 ani cu dobândă de 5%. In ce privește Ar- 
dealul, legea, a lăsat la aprecierea instanțelor de judecată prețuirea pământurilor. Cu pri- 
vire la plata loţurilor, sătenii împroprietăriți în Ardeal au aceleaşi obligaţiuni ca şi în ve- 
chiul Regat, întrucât şi acolo Statul — reținându-și proprietatea subsolului — a înțeles să, 
ia asupra, lui 50"/, din valoarea terenului dat la împroprietărire, rămânând iarăşi ca cea- 
laltă, jumătate să fie achitată de săţeni integral, sau în rate anuale. Aproape aceleași norme 
sau fixat prin legea și pentru prețuirea pământului şi plata losurilor din Bucovina, cu 
deosebire numai că acolo nu s'a, stabilit un ! maximum, ci Sau fixaţ norme de preţuire, 
care rămân să fie folosite după aprecierea insemnătăţii lor, de Comisiunile de judecată. 
Pentru Basarabia, legea s'a mulțumit să. dea iarăşi norme precise pentru prețuire, lăsând 
însă Comisiunilor latutidinea de a le folosi după împrejurările deosebite ale fiecărui caz în 
parte, iaz în ce privește plata loturilor, sătenii sunt îndatoraţi prin lege să plătească in- 
treaga valoare a terenului, statul ne mai luându-și nimic asupra lui. 

Ca, rezultat al acestor prefaceri și pe baza legiuirii definitive existente, lucrările de 
reformă agrară din România se prezintă pe ziua de 15 Septembrie 1924 astfel: 

Exproprierea - 

In vechiul Regat: sau expropriai — de la, particulari: 1.496.538 ha. 9.400 mp. de la 
Domeniile Coroanei şi proprietăţile de mână moartă: 413.702 ha. 400 mp; de la streini: 
102.430 ha. 7200 mp; de la absenteişti: 41.602 ha. 6300 mp. şi de la Stat: 160.446 ha. 
1100 mp. sau în total: 9214741 ha. 4400 mp. La această intindere se mai adaogă însă 
exproprierea făcută în virtutea, legii agrare și pe baza căreia s'a expropriat o întindere de 
220.036 ha 6100 mp. pământ de cultură și 213.537 ha. 3200 mp islaz, sau laolaltă 433.537 
ha 9300 mp. In total devi, exproprierea aţinge penţru vechiul Regat: 2.648 315 ha. 3700 mp. 

In Ardeal — laolaltă cu părţile din Banat, Crişana și Maramureş — totalul expro- 
prierii definitive înfățișează o întindere de: 553.205 ha. 2664 mp. teren de arătură şi fâneaţă ; 
328.324 ha. 6457 mp. păşune; 672.415 ha. 9854 mp. pădure; 1370 ha. 2184 mp. vii şi 
pometuri și 25.457 ha. 8177 mp. teren neproductiv. In ţotal deci sau expropriat până la 
15 Septembrie 1924 1.580.776 ha 9336 mp. Deosebit de această întindere, se mai află în 
curs de judecată la comisiunile judeţene apeluri pentru o întindere de 105.322 ha. 9800 
mp. care trebuesc socotite ca expropriate în chip provizoriu şi deci nu poţ fi amestecate 
incă în totatul suprafeței socotită împroprietărzirii. 

In Basarabia — unde lucrările de expropriere sunt pe deplin incheiate — sau expro- 
priat: 1.107.338 ha. 83589 mp. teren arabil şi fâneţ; 85.348 ha. 5310 mp islaz; 198.404 ha, 
5986 mp. păduri; 32.836 ha. 9700 mp. embaticuri; 937 ha. 5476 mp. grădini de zarzavat, 
vii, livezi și pepiniere și 67.053 ha. 9406 mp iazuri, bălți și teren neproductiv. In total. 
deci s'au expropriat 1.491.920 ha 2477 mp. care au fost trecute definitiv la Sat,
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In Bucovina sau expropriat definitiv 44490 ha, 400 mp. teren arabil, 7869 ha. 1200 mp. fâneață, 11.314 ha. 3900 mp. păşune, 8804 ha. 6600 mp. pădure. și 1016 ha, 3200 mp. teren neprodueţiv, sau în total 73.494 ha, 5300 mp. deosebit de care se află în curs de ju- decată o întindere de 2683 ha 7800 Mp. 

Improprietărirea 

In vechiul Regat: se improprictărese 599.529 îndreptăţiţi. Din numărul acestora din urmă s'au împroprietărit definitiv — până la 15 Septembrie 1924 — 414.968 îndreptăţiţi, pe o întindere totală de 1.400.493 ha, s'au lăsat ca rezerve de interes general 136.210 ha. 5500 mp., ca islazuri 389.930 ha. 7000 mp. ca păduri 24.062 ha, 4800 mp. iar diferenţa de 697 618 ha. 6400 mp. se află în curs de repartizare, 
Până la 15 Septembrie 1924, se împărțiseră —pa baza achitărei integrale a loturilor — titlurile definitive de împroprietărire la 194.168 indreptăţiți, pentru întinderea totală de 352 816 ha. 9300 mp. în valoare de lei 759.753.407,72. 
In Ardeal: sunt în total 530.694 indreptăţiți, din cure 396 342 români ȘI 134 352 unguri, germani, sârbi și alte naţionalităţi. Proporția aceasta dintre români şi celelalte naționalități e pe deplin indreptățită, întrucât după cum sa arătat — cu toate că populația românească din Ardal, Banat, Crişana şi Maremureș înfățișa înainte de răsboiu ca, popu- laţie 63.68%, iar celelalte naționalități 36.32%, din totalul locuitorilor ţării, ea deţinea, însă — graţie politicii maghiare din trecut — abia 24,18 '/» din totalul terenului cultivabil, pe când minoritățile de astăzi aveau 75,82'/, din întinderea întregului teren cultivabil, Reforma agrară a găsit deci celelalte naționalități mai bine îndestulato cu pământ decât Românii. In plus, se mai adaogă iaptul că de uude populația românească a avut şi are ca îndeletnicire obișnuită plugăria și prea puţin meșteșugurile şi negoţul, celelalte naţio- nalităţi au avut și în trecut şi au ȘI azi preponderența în negoț, meșteșuguri şi industrie și deci și din acest punct de privire situaţia celurlalte naționalități în faţa reformei agrare de astăzi e pe deplin explicabilă. 
Din numărul de 530.694 indreptățiți s'au împroprietărit pâuă la 15 Septembrie 1924 în mod definitiv: 31.519 români, 1585 germani, 10.819 unguri, 1012 saşi, 209 cehoslovaci, 113 sârbi, 149 bulgari, 372 țigani, 15 evrei, 25 ruteni, 110 alte naționalități, sau în total 45 928 îndreptăţi pe o suprafață de 43.770 ha 1820 mp. iar în mod provizoriu — până la aceiaș dată: 215.176 români, 19.365 germani, 44.603 unguri, 1001 sași, 1413 cehoslovaci, 4378 sârbi, 1152 bulgari, 372 ţigani, 203 evrei, 396 ruteni, 73 ruşi, 1014 alte naţionalităţi, sau în total 289.145 indreptăţiți pe o suprafaţă de 367.252 ha. 4818 mp. In total deci sa dat la: 246.695 români, 20 950 germani, 55 492 unguri, 2013 sași, 1622 cehoslovaci, 4491 sârbi, 1301 bulgari, 744 țigani, 218 evrei, 421 ruteni, 73 ruși, 1194 alte naționalități, deci laolată la 335.073 îndreptăţiţi o suprafaţă de 411.022 ha. 6638 np. Deosebit de aceasta, sau dat în proprieţatea definitivă a comunelor 28814 ha. 7148 mp. ea pășune comunală și 34.180 ha. 7888 mp. ca pădure comunală, sau în total 72 995 ha. 5036 mp. iar în pro- prietate provizorie 299.452 ha. 7925 mp. ca păușune comunală şi 184515 ha. 5003 mp. ca pădure comunală, sau în total 483.968 ha. 2929 mp Cu alte cuvinte în Ardeal —până la 15 Septembrie 1924 — sa trecut în proprietatea detinițivă, a sătenilor și a comunelor 43.770. ha. 1829 mp. teren arabil, 38.814 ha. 7148 mp. păşune și 34180 ha 7885 mp pădure, iar in propriotatea provizorie a sătenilor și comunelor 367.252 ha 18185 mp. teren. arabil, 299.452 ha. 7925 mp. islaz şi 194.515 ha. 5003 mp. pădure, ceeace face în total 967.986
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ha. 4602 mp. Deosebit de aceasta s'au lăsat ca, rezerve definitive de interes obztese 5979 ha. 0540 mp. şi 'ca rezerve provizorii de interes obștese 50.561 ha, 5355 mp. sau în total 55.840 ha. 5895 mp., iar restul de 556.949 ha. 8839 mp. până la complectarea totalului de- 
finitiv expropriat se află în curs de repartizare în vederea colonizărilor și constituirii de islazuri și de păduri comunale, 

In Basarabia, — unde lucrările s'au încheiat — s'au dat prin împroprietărire 1.098.045 ha. 5059 mp. la 357.016 îndreptăţiţi, în care se cuprind 233.781 români, iar 118.235 ruși, 
bulgari, germani, evrei şi alte naționalități. Restul pământului până la înţregirea celor 
1 491.920 ha, 2477 mp. expropriate intățișează : 198.404 ha. 8400 mp. păduri, 102.977 ha. deosebite rezerve făcute pe temeiul legii, iar 92 492 ha. 9018 mp. sunt teren neproductiv, 

Iu Bucovina sunt 36.800 de îndreptățiţi, din care 929.383 români, 9218 ruteni, 3632 
germani, 856 unguri, 415 poloni şi 296 ale naționalități. Din aceștia s'au împroprietărit 
efectiv pe 11.440 ha. 4600 mp. 19.166 indreptățiţi, 

Deosebit de aceasta s'au mai lăsat 1058 ha. 2000 mp. ca islaz comunal, şi 7572 la, 
7500 mp. ca rezerve de interes general. Restul de 53.493 ha. 1900 mp. care mai ţrebue 
până la complectarea totalului suprafeţei expropriate, este în curs de repartizare. 

Colonizarea 

Prin expropriere şi după împroprietărirea care i-a urmat, au rămas în multe părţi pămânţuri care întrec nevoile localnicilor și eare --- potrivit legii — sunt sortite pentru co- lonizare, cu îndreptăţiți din părţile în care exproprierea n'a putut îndestula nevoia de pă- 
mânt, In urma, socotelilor făcute, rămân deci : 

In vechiul Regat 80.000 ha, repartizate în judeţele Ialomița, Constanţa, Iltov şi Brăila ; inr în Ardeal 57 429 ha, repartizate astfel : în jud. Satu-Mare 10 619 ha. în care pot intra, 
1299 colonişti, în Jud. Arad 10.359 ha, în care pot intra 2223 coloniști, în Jud, Timiș 
Torontal 25.200 ha. în care pot intra, 4183 coloniști, în Jud. Salaj 1199 ha. în care pot intra 155 cvloniști, sau în total 57.428 ha în care pot intra 9093 coloniști. 

In total deci sunt 137.429 ha, soroeite colonizărilor în afară de basarabia și Buco- vina, unde lucrările sunt încă la, începutul lor. In vederea colonizărilor, Casa Centrală, a, Improprietăririi - prin Direcţiunea Yunciară și Direeţiunea Cadastrului —a luat măsuri 
cari sunt în curs de executare și cari au menirea, pe deoparte să aleagă și să lotărască locul şi mărimea vetrelor de sat şi să parceleze terenul disponibil, iar pe de altă parte să aleagă indreptăţiţii destinaţi colonizării şi să le înlesnească transportul și așezarea. lor, în 
satele noui ce se creiază, ajutându-i cu materiale de construcție și cu seminţe, 

Pe ziua, de 15 Septembrie 1924, lucrările de colonizare se găsesc în următorul stadiu: 
În vechiul Regat s'au ales și pus în folosința loţurilor 7500 îndreptățiți din Jud, 

Argeș, Olt, Romanați, Vâlcea, Gorj, Bacău, Dâmboviţa, Muscel și Ilfov. Un număr de 1000 
coloniști din aceştia au și fost așezați definitiv în Dobrogea pe câte 7 ha. teren (6 ha, a- 
vătură și 1 ha, islaz) și 2000 mp. vatră de casă sau în total 7000 ha, în afară de întin- derea vetrelor de saţ.. Ceilalţi colonişti urmează a fi așezați în toamna aceasta. Tot odată 
sa parcelat definitiv 65 vetre de sat, destinate așezării coloniștilor, 

În Ardeal : sau așezat 200 Moţi în Jud. Satu Mare, pe câte 15 jug. teren (14 jug. 
loc de arătură, 11/, jug. islaz șit/, jug. loc de casă) sau pe 1841 ha, în total. Deosebit de 
aceștia, în toamna aceasta s'a dispus ca din terenurile disponibile pentru colonizare să fie 
ocupate :
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In jud. Satu Mare 4604 ha. de 600 coloniști din jud. Satu Mare, Cojocna, şi Mareş Purda, n Bihor 1726, „ 250 colonişti din jud. Bihor. 
pm Arad » 8453, , 600 coloniști din jud. Arad și 'Purda Arieş. 
nn Timiș-Torontal 3493, ,  G00 coloniști din judeţele 'Timiș-Porontal, Huniedoara, 

Sibiu şi Solnoe Dobâea, 
» m Salaj 1999 183 coloniști din” jud. Salaj. 
sau în total.. 15235 , Să 338 coloniști, care au și fost trimiși și puși în stă- pânirea loturilor atribuite în mod provizoriu până la definitivarea, lucrărilor. In deobște pentru ajutorarea celor 1200 coloniști sosiți și așezați anul acesta în Do- brogea și Satu Mare, Statul a pus la dispoziţie suma de 50 000.000 lei cu scopul de a pune astfel la îndemâna coloniștilor materialul lemnos trebuitor pentru _construirea caselor: Materialul s'a și distribuit în parte la, coloniști, cărora li sa daţ și sămânța trebuitoare. Lucrările acestea urmează încă. | 

» » 

  

Plata pământului expropriat făcută de stat către foştii proprietari 
Potrivit legiuirii agrare, plata prejului cuvenit proprietaruluispentru pământul ex- propriat se face în numerar sau titluri de ventă, amortizabilă în 50 ani şi purtătoare de dobândă de 5"/, pe an. Operaţiunea aceasta se îndeplineşte de Direcţiunea, Creditului Ipo- tecar, prin Ministerul de Finanţe şi pe baza hoţărârilor de expropriere şi de fixarea pre- țului, rămase definitive, plătindu-se 80'/, din valoare imediat, iar restul de 20”/, din preţ numai după eliberarea titlului definiţiv de măsurătoare cadastială. 
Pentru vechiul Degat: Până la data de 15 Septembrie 1924, sau încheiat socotelile și s'a intervenit la Ministerul de Finanţe pentru consemnarea a S0'/, din preţul de Cxpro- priere cuveniţ la 4198 moșii din vechiul Regat, cu o întindere totală de 1.956.727 ha, 1516 mp. expropriate. Valoarea, totală corespunzătoare acestei întinderi — potrivit preţului statornicit prin hotărârile judecătoreşti rămase definitive — fiind de 4.964.388.981 lei 73 b, procentul de 80”, cuvenit proprietarilor e reprezenta prin lei 437.216.385 lei 39 bani, va- loarea, ipotecilor Creditului Funciar Rural luaţe de Stat asuprua sa și prin lei 3.534.678.900, valoarea rentei consemnată la Casa de Depuneri la dispoziţia proprietarilor. Pe de alţă parte, s'a mai interveniţ la Ministerul de Finanţe pentru plata, integrală a 66 moşii, în în- tindere totală de 44.108 ha 2290 mp. expropriate prin acelaş Decret-lege, măsurate deti- nitiv de Cadastru şi a căror valoare totală de lei 119,860.225 bani 38 s'a achitat prin suma de lei 16.325.125 bani 38, valoarea ipotecilor Creditului Funciar Rural] luate de Stat asupra sa — și prin suma, de lei 103.535.100 valoarea rentei consemnată la dispoziţia proprietarilor. Deosebit de aceasta, Statul a acordat proprietarilor 61.662.766 lei avans asupra cuponului cuvenit rentei de expropriere pe Mai 1922; alţi 33.923.230 lei avans la cuponul cuvenit rentei pe Noembrie 1923; alți 5.980.920 lei avans la cuponul pe Mai 1923; alţi 2.600.530 lei avans pe cuponul pe Noembrie 1923 şi alți 637.738 lei avans la, cuponul pe Mai 1924. In total deci, Statul a avansat proprietărilor din vechiul regat — până la i5 Septembrie 1924 — lei 104.814.229 asupra, cupoanelor, deosebit de care a ordonanțat — până la, aceiaş dată — lei 64.845.942 bani 20, ca, dobândă de 5%/, la restul de 20/, din renta, care urmează a se achita proprietarilor după eliberarea, titlului definitiv de măsurătoare cadastrală. Pentru Basarabia: S'a intervenit la Ministerul de Finanţe penţru plata a 675 moșii și păduri, în suprafață totală de 611.343 ha, 7760 mp. Valoarea totală corespunzătoare acestei întinderi — potrivit hotărârilor judecătorești rămase definitive fiind de 8363.437.700 lei,
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procentul de 80/, cuvonit, e reprezentat prin 32 978 581 lei 48 bani — valoarea ipotecilor 
către băcile rusești în lichidare, luate de Stut şi prin 3863.427.700 lei valoareu rentei con- 
semnată Ja Casa de Dopuneri la dispoziţia proprietarilor. Pe de altă parte Statul a acordat 
proprietarilor 12.008 213 lei 50 bani avans asupra cupoanelor de rentă pe Mai 1993; 
11.481.239 lei 75 bani avans asupra cuponului rentei pe Noembrie 1923; și 8995 909 lei 
75 bani avans asupra cuponului rentei pe Mai 1924 În total deci, Statul a acordat pro- 
prietarilor din Basarabia ca avansuri asupra cupommelor — până la 15 Septembrie 1924 — 
lei 31.715.356. 

Pentru Ardeul unde operaţiunea aceasta e abia la incaputul ei, fiindeă lucrările de 
expropriere au început abia în cursul anului 1922, s'a intervenit la Ministerul de Finanţe, 
până la 15 Septembrie 1923, pentru plata a 19 moşii în suprafață totală de 2789 ha, 148; 
mp. Valoarea totală corespunzătoare acestei întinderi — potrivit hotărârilor judecătorești 
rămase definitive — fiind de lei 3.661 592 Dani 14, procentul de 80%, cuvenit e reprezentat 
prm 3.129.200 lei valoarea rentei consemnată la dispoziția proprietarilor, Pe de altă parțe 
sa mai intervenit la Ministerul de Finanţe, până la aceiaș dată, pentru consemnarea pre- 
țului integral cuvenit pentru alte 3 moșii în suprafaţă totală de 918 ha. 3894 Mp. şi a căror 
valoare totală de 1.869.215 lei 77 bani s'a achitat proprietarilor prin lei 1.869.000, valoa- 
rea rentei consemnată la Casa de Depuneri la dispoziţia proprietarilor şi prin lei 215 bani 
77, achitaţi în numerar propriesarilor respectivi. 

Stabilirea debitului şi plata valorii loturilor făcută de împroprietăriți către stat 

Paralel cu plata pământului exptopriat către proprie'ari, sau stabilit — în vechiul 
Regat — debitele pentru 410.912 lotaşi, cu o însindere tosală de 1 330.231 ha. 0993 mp. 
şi cu o valoare totală de lei 1 980.73u.738 iar în Basarabia pentru 241.733 lotași cu o 
intindere totală de 678.722 ha 6262 mp. și cu o valoare totală de 447.510,582 lei 57 bani. 
laolaltă, prin urmare sau stabilit debitele penţru 652.650 lotaşi, cu o înţindere totală de 
2 058 983 ha. 7255 mp. şi o valoare totală de lei 2429541520 bani 57, iar până la 15 
Septembrie 1924, sătenii achitaseră — pentru plata integrală și ca acont asupra loturilor 
suma de 895.454.525 lei 09 bani 

Lucrările de măsurătoare cadastrală 

Suprafeţele expropriate se cadastrează prin Direcţiunea Cadastrului, iar pareelaxea 
se face de cățre organele teehnice ale Statului, dându-se fiecărui împroprietărit un plan 
exact al lotului său și depunându-se iotodată și planul paroelar la primăria comunei respective. 

S'au măsuraf, astfel, până la data de 15 Septembrie 1924: 

In vechiul Regat: În cursul anilor 1919—1924 inclusiv 3.015.259 ha. 3093 imp. Din 
această, întindere 1.631.943 ha reprezintă măsurătoare făcută pe terenurile expropriate, iar 
— din această măsurătoare — 230.000 ha. înfăţişează întinderea parcelată și aplicată pe 
teren și deci gaţa pentru împroprietărirea definitivă. Ia aceste 280 000 ha. urmează a se 

mai adăoga incă 11.299 ha 9458 mp. care reprezintă întinderea vetrelor de sat, măsurate 
și aplicate, aşa încât — în rezumat — în vechiul Regat suprafața parcelată și aplicată pe 
teren în chip definitiv e de 299.299 ha. 9458 mp. | 

In Ardeal: In cursul anilor 1921 —1924 inclusiv 578.521 ha. 8144 mp. Din această 
intindere 174.365 ha. 8958 mp. reprezintă măsurătoarea făcută pe terenurile exp:opriate, 

9
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iaz din această întindese 174.365 ha. 8958 mp. s'au parcelat.pe plan, din care 129.941 ha. 
7464 mp. s'au şi aplicat pe teren în chip definitiv. 

În Basarabia: In cursul anilor 1922 -—1924 inclusiv 605.126 ha. 2447 mp Din această, 
întindere, 434.009 ha, reprezintă măsurătoarea fâcuţă pe trenurile expropriate. 

, In Bucovina: În cursul anilor 19922—1924 inclusiv 7 3,949 ha. 5555 mp. Din această 
intindere. 45.032 ha. reprezintă măsurătoarea făcută pe terenul expropriat iar din aceasţă 
suprafață s'au parcelat pe plan 32.104 .ha, 4537 mp. care au parcelat şi aplicat și pe teren 
în chip definitiv. 

In rezumat, din cele arătate până aci, se vede lămuri că până la 15 Sepţembrie 
1924 şi deosebit de cele 108.006 ka. 7600 mp. aflate încă în curs de judecată în Ardeal şi 
Bucovina — s'au expropriat definitiv în intregul Regat 5.794.507 ha. 0813 mp. din care 
s'au dat pentru improprietărirea, a 1.326.293 improprietăriți 2.921.001 ha. 6297 mp., s'au lăsai 
ca islaz comunal 729.256 ha. 4073 mp,sau constituit ca păduri comunale 218.696 ha. 
2891 mp., Sau lăsat ca păduri la stat 292.467 ha, 3200 mp. S'au oprit ca rezerve de in- 
teres obştesc 302.600 ha. 8895 mp. ; a rămas ca teren neproductiv 92.492 ha. 9018 mp. 
iar vestul de 1.307.991 ha. 6439 mp. se află în curs de repartizare în vederea îndreptăţi- 
ţilor care urmează la împroprietărire sau” în vederea, constituirii de noni islazuri și păduri 
comunale, ori osebite rezerve de interes obştesc. Deosebit de aceasta, s'au repartizat pentru 
137.488 ha. destinate colonizării 7500 îndreptăţiți în vechiul Regat și 2538 îndrepțățiţi în 
„Ardeal, așezându-se în mod definitiv la loturile lor 1200 colonişti. Pe de altă parte s'a in- 
tervenit la Ministerul de kinanţe pentru conseinnarea a 80 %o din preţul de expropriere cu- 
venit la 4822 moşii în intindere totală de 2.570.860 ha. 763 Mp. şi în valoare totală de 
lei 5.331.458.273 bani 87, iar suma corespunzătoare procentului de 80%, achitându-se prin 
lei 470.194 866 bani 87 — ipoteci trecute asupra Statului și prin lei 3901.235.800 rentă 
consemnată la dispoziția proprietarilor. Odată cu aceasta s'a mai intervenit pentru plata 
integrală a 69 moșii în intindere totală de 45.026 ha, 6184 mp. şi a căror valoare totală 
de lei 121.729.441 bani 15 s'a achitat prin lei 215 bani 77 în numerar, prin lei 16.325.125 
bani 38 ipoteci trecute asupra, Statului şi prin 105.404.100 lei rentă consemnată la dispo- 
ziția proprietarilor. S'a mai acordat proprietarilor lei 136.529.585 ca avans asupra cupoa- 

„nelor şi lei 64.845 942 bani 20 ca dobândă de 5%, la restul de 20%, din renta ce urmează 
a se achita după eliberarea titlurilor definiţive de măsurătoare. Și s'au stabilit debitele 
pentru 652.650 lotași pentru o întindere totală de 2.058.983 ha. 7255 mp. Și pentru va- 
loarea totală de lei 2.428.541 bani 57 în contul căruia sătenii au achitat lei 95.454.625 
bani 09. In sfârșit — în ce priveşte lucările de măsurătoare — se constată că în totul s'a, 
măsurat în întreg regatul până la 15 Septembrie 1924, o înţindere de 4.272.856 ha. 9939 
mp. din care 2.985.349 ha, 8958 mp. reprezintă terenuri expropriate, iar din aceasta sau 
parcelat pe plan 486.470 ha. 3495 mp. și Sau aplicat pe teren 423.846 ha. 1459 mp. 

* 

* % 

Intreagă această prefacere — pe cari țări ca Ungaria, Jugoslavia, Cehoslovacia, şi 
Polonia w'au atins-o încă înt”o asemenea proporție, cu toată străduința pe care şi-au 
dat-o pentru aceasta — s'a făcut pe cale pașnică și având grija deosebită ca atât lucrările 
de expropriere cât și lucrările de împroprietărire să se împlinească în aceiaș dreaptă măsură 
față de toți cetăţenii săi, fără deosebire de naționalitate și fără deosebire de confesiune. 

+ 

% Lă
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Pe baza reformei agrare, regimul proprietăţii rurale se înfățișează astăzi în România 
Mare cu desăvârșire schimbat, precumpănând — după cum e şi firese — proprietatea, țără- 
nească, care e covârșitoare şi ca număr, 

Astfel, în vechiul Regat, marea, proprietate a fost redusă prin reforma agrară la 8 0. 
din întinderea cultivabilă a ţării in folosul micei proprietăți care a sporit la 80.94%, pro= 
prietațea mijlocie rămânând în vechea ei. proporţie de 11.06%, din suprafața proprietăţii 
wale. În Ardeal, proprietatea mare se reduce prin reforma agrară la 22.73%, în folosul 
proprietăţii mici, care ajunge la 49.34%, proprietatea mijlocie rămânând și aici în vechea 
ei proporție de 28 93%. In Basarabia, proprietatea mare împreună cu cea mijlocie rămâne 
după aplicarea reformei agrare cu 352 61 ha. în folosul proprietăţii mici, care ajunge la 
3.254.872 ha. In sfârșit, în Bucovina o întindere de aproximativ 60.000 ha, trece din pro- 
prietatea mare în domeniul micei proprietăţi. 

Au dispărut deci latifundiile, dându-se astfel proprietății noastre rurale o mai dreaptă, 
și mai firească repartiție. Pe de altă parte, cum însă răsboiul și mai ales ocupaţia inamică, 
pricinuiseră o perturbatie cu urmări păgubitoare pentru producțiunea agricolă şi cu pri- 
mejdii amenințătoare pentru Stat, reforma, agrară a avut rostul să aducă pretutindeni liniștea 
de care plugăria are neapărată nevoe. Ea a pus la contribuţie întreg inventarul şi toată 
tragerea de inimă a ţărănimii și urmările acestui fapt au fost nu se poate mai bune. Astfel 
de unde în 1919/920 suprafaţa cultivaţă a țării cuprindea abia 8.658 840 ha. în anul 1920/921 
ea, creștea, la 10.042.898 ha. pentru a ajunge la 10.338.289 ha. în 1921/9229, la 10.712.073 
ha. în 1929/9293 și în sfârșit la 11.338.144 ha. în cursul anului agricol 1993/9234. I deci o 
creștere de 2:679.304 ha. sau 30.94%, faţă de totalul intinderii cultivate în 1919. Dar nu 
e numai atât, Repartiția culturilor pe perioada 1919/924 înfățișează ea însăşi însemnate 
schimbări în bine. Astfel, grâul crește dela întinderea de 2.022.710 ha. cât ocupa în 1919/920 
la 2,690 341 ha în 1922/9238 și la 3.172.102 ha. cât a ocupat în 1923/9294, iar ca producţie 
totală se urcă dela 16.685.374 chint. metrice cât s'a obţinut în 1919/9920, la 27.792.740 
chintale metrice în 1922/9283, corespunzând la o producţiune mijlocie pe ha. de 8 chintale 
metrice în 1919/920 şi de 10,3 chintale metrice în 1922/9283 și la o greutate hectolitrică de 
74,8 kgr. în 1919/920 și de 77,7 kgr. în 1923. Pe de altă parte o stare tot așa de îmbu- 
curătoare se constată și în ce privește creșterea vitelor. Astfel, de unde în 1919 se gă- 
seau în tot regatul 1.370.916 cai, 4.633.999 boi şi bivoli, 7.790.633 oi, 354775 capre și 
2 289.458 porci sau în total 19.641 781 capete, în 1923 statistica arată că ţara întreagă 
avea: 1.828.129 cai, 5.739.151 boi și bivoli, 12.480.967 oi, 584.647 capre și 2.924.603 pore 
sau în total 23.557.497 capete. E deci un spor de 3.915.716 capete, ceiace însemnează oi 
creştere de 19.93 %/,. Se vede dar că reforma agrară departe de a fi scăzut produoţiunea 
țării — cum sa spus — dimpotrivă a ajutat-o să crească şi să se îmbunătățească, faţă de 
starea de lucruri care era în România Mare îndată după terminarea răsboiului. 

Faţă cu această nouă așezare și față de nevoile to; mai sporite pe care le are ţara, 
se impunea însă o grije și mai deosebită pentru îmbunătăţirea culturii pământului, aşa cum 
se află împărţit astăzi. Deaceea Statul a, înțeles să ia și unele măsuri cu care să între- 
gească retorma agrară, pentru a-i spori astfel binefacerile, Astfel, pentu a ajuta la reuşita 
propagandei invățământului plugăresc, Statul a daţ o nouă orânduire învățământului primar 
şi e pe cale de a face acelaș lucru şi cu învățământul secundar, pentru a cultiva astfel 
mințile şi a le face mai primitoare față de cunoștințele învățământului profesional, Mulţu- 
mită aceleiaşi griji, învăţământul plugărese din cuprinsul României Mari, a căpătat; o nouă 
desvoltare, așa încât ființează astăzi în cuprinsul țării întregite: 2 şcoli superioare de agri-
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cultură, o școală medie de agricultură şi sericicultură, 14 școli elementare de agricultură, 
viticultură, pomiculţură, grădinărie și meseriaşi agricoli și 16 școli de gospodărie casnică, 

Deosebit de aceasta, Statul a rezervat din terenul expropriat și de regulă acolo unde 
existau și clădiri potrivite, porțiuni de teren, pe care a injhebat, îndată după expropriere 
noui ferme model, șau pepiniere, pentru producere de pomi și viţe, iar în Basarabia, s'au 

„creiaţ punctele agronomice. Se găsesc astăzi 483 ferme, 3 staţiuni agronomice, 8 staţiuni 
pentru înmulțirea, şi selecțiunea plantelor ameliorate, o staținne sericicolă, 39 pepiniere, sta- 
țiuni și puncte vitigole, horticole și zoologice, și i0 puncte agronomice în Basarabia, la 
care se vor mai adăoga alte puncte agronomice ce se vor creia în vechiul Regat și care 
au menirea să fie un exemplu și mui apropiat pentru săteni. Astăzi aceste ferme și pepi- 
niere sunt aproape pe deplin organizate, în vederea, scopului pentru care au fost creiate 
şi cle au și început să dea, pe alccurea semințe mai bune, o prăsilă mai aleasă de vite ŞI 
pomii şi viţele trebnitoare sătenilor. 

In acelaș timp, Casa Contrală a împropriotăririi, prin centrala obştiilor sătești, a 
luat — îndată după expropriere — măsuri de propagandă, pentru întovărăşirea sătenilor în 
cooperațive agricoie, cu ajutorul cărora pe deoparte să se facă aprovizionarea, sătenilor cu 
semințe, maşini, unelte și felurite mărfuri și să se asigure desfacerea produselor agricole 
țărănești, iar pe de altă pate să se poată inrâuri mai cu folos şi mai direct asupra cul- 
turii țărănești, Sau constituit și funcţionează deci astăzi în vechiul Regat 436 cooperative 
agricole cu 29.332 membrii, având un capital subscris de 28.741.323 lei și un capital vărsat 
de 9.836.095 lei. In Basarabia s'au constituit — iarăși — după statutele tip — 537 coopera- 
tive agricole, având 28.131 membrii cu un capital subseris de lei 9.720.683 și un capital 
vărsat de 2.003.790 lei. Din numărul cooperativelor agricole care funcţionează în Basarabia, 
o parte din ele și anume 151 cooperative agricole se găsesc federalizate, având laolaltă un 
capital social subseris de 837.360 lei și un capital social vărsat de lei 534.585. In ce pLi- 
vește Ardealul, acţiunea Centralei Obştiilor constă, în transformarea vechilor coperative în 
coperative după tipul celor din vechiul Regat și în acelaș timp — se depune toată stăruința 
pentru construirea de noui cooperaţive agricole după statutul tip, ca astfel să se facă u- 
nificarea deplină a întregei mişcări cooperatiste agricole. Funcţionează astfel 3 cooperative 
agricole după statutele ţip ale Casei Centrale având 486 membrii, cu un capital social sub.- 
scris de 30.000 lei și un capital social vărsat de 22.500 lei. In Bucovina, Centrala, Obştiilor 
a început abia acum acţiunea ţintind la constituirea cooperativelor pentru creșterea, vitelor 
și pentru exploatarea de păduri. Până la 1 August 1924, funcționau în Bucovina 5 coo- 
perative agricole, pe baza statutului tip al Casei Contiale ȘI având 466 membrii, cu un ca- 
pital social vărsat de lei 6660. 

La, această acţiune — şi deosebit de faptul că s'a pus la îndemâna comunelor 100.000.000 
lei, pentru procurarea taurilor de prăsilă — se mai adaogă și organizarea expozițiilor a- 
gricole județene, cari anul trecut au înlesnit succesul expoziției dela Iași şi care vor func- 
ționa și pe viitor ca astfel, pe de o parte să se inlesnească ținerea unei expoziţii mai mari 
și pe de altă parte să slujească ca mijloc de control, pentru acţiunea, intreprinsă de stat 
și ca stimulent pentru producătorii agricoli 

Ministrul de Domenii mai are în sfârșit un întreg program economie pe care îl îndeplinește 
în măsura mijloacelor financiare, pentru a asigura astfel ţării o producţiune agricolă cât „mai sporită şi cât mai imbunătățită. In cadrul acestui program sa legiferat asupra comer- bului do seminţe — luându-se măsuri temeinic pentru combaterea fraudelor ; s'a luat iarăşi 

„dispoziţiunile: legale în vederea unei cât mai potrivite incurajări a creşterii viermilor de
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mătase — pentru a se desvolta asttel industria casnică și mătăsăritul şi s'a deschis un credit 
de 150.000.000 lei, cu care s'a mai ajutat în toamna aceasta județele bântuite de secetă, 
înlesnindu-le să-şi procure asftel sămânță aleasă de grâu, cu care să-şi primească sămânța, 
micii cultivatori. 

CASA PĂDURILOR 

Legea pentru satisfacerea trebuinţelor în lemne de foc şi construcţie a 
populaţiunei rurale din vechiul regat, Basarabia şi Bucovina 

Pentru satisfacerea cu lemn de foc și de lucru a populaţiunei rurale din Ardeal, 
încă din 1898 sub dominaţiunea Ungară, s'a înfiinţat pădurile comunale. Repartiția, lor însă 
fiind făcută atunci în dețrimentul elementului românesc prin legea pentru reforma agrară 
din "Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș, promulgată în 1921, sa dispus crearea, de 
noi păduri comunale, acolo unde nu exista, precum și complectarea lor, acolo unde s'a 
constatat că sunt insuficiente pentru satisfacerea, trebuințelor crescânde ale populaţiunii. 

Cum pe această cale în Ardeal s'a dat posibilitate populaţiunii rurale ca să se apro- 
vizioneze cu lemn de foc și de lucru, erea firese — fiind nu numai o cerință echitabilă dar 
și socială ca și în restul țării — vechiul regat, Basarabia şi Bucovina — unde populațiuunea, 
rurală are aceleași nevoi, mărite considerabil în urma aplicărei reformei âgrare, să se aplice 
măsuri de îndestulare cu material lemnos, neceser trebuințelor populaţiunii. 

Această nevoie a născut dispoziţiunea cuprinsă în art. 132 din Constituţie. Din sta- 
tistica pădurilor întocmită de Casa Pădurilor în 1921, se vede că suprafața pădurilor în: 
cuprinsul țării este repartizată în modul următor : 

  

  

  

    

Io E E e E E n E E a RRC RE E AN ON OAG MATRRORIRAII RO 

3 SUPRAFAȚA PĂDURILOR 

2| PROVINCII Pădure |] Poeni [| tota |. 
2 hectare || hectare || hectare | 

| 1] Vechiul Regat. . 3.519.883,— 411.507|—| 2.931.390— 
2| Basarabia .... 30.499|— 260.399— 290.898|— 
3| Bucovina .... 411.605 — 28.207|— 439.812— 
4] Transilvania, Banat, 

Crişana şi Maramureş.]__3.372.592)—j 254.803|—| 3.627.395 = 

Total. . 6.334.5791— 954.916|—| 7.989.4951—                 
Întinderea țării fiind de 29.424. 400 ha,, pădurile ocupă 24.7%,; iar populaţia țării fiind 

după statisțica din 1921 de 16:262.177 locuitori, revine pe cap de locuitor 0.44ha. pădure. 
Cel mai mare procent păduros se găsește în Bucovina, apoi în 'Transilvania mai 

puțin de jumătate vechiul regat și foarte mic în Basarabia. 
După natură de proprietari, pădurile se repairtizează : 

  

  

                  

= a 
e Natura pro- Vechiul , | Transilvania, Suprafaţă 
s ar Regat | Basarabia | Bucovina Ban, Griara totală 

Z ha. ha. ha. ha. ha. 

1| Stat . . . [1.948.186 21589| 1.617| 619.799|2.078.500 
2| Pers. juridice 

ete. 208.621 — 280.088| 831.761[1.320.470 
3] Particulari . [1.479.583] 77.000) 158.107[2.175.835|3.890.525 

Total . . [2.931.390| 290.898] 439.51213.627.295|7.289.495
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Din aceste date se constată că nu suntem o fară prea bogată în păduri, căci pă 
darile nu ocupă decât 24,7%, din suprafața totală a ţărei, iar repartizate pe cap de lo- 
cuitor abia ajunge în mediu la 0.44 hectare de cap de locuitor. 

Repastiţia lor însă este făcută în mod foarte neregulat; ele se găsesc în majoritate 
în regiunea de munte și mai puţine în regiunea de coline, iar în regiunea de câmpie şi în 
Basarabia, — exceptând câteva centre — pădurile ocupă o suprafaţă foarte mică așa că de 
cap de locuitor abea revine la 0.09 hectare. 

Deci se cere imperios ca fondul pădurărese ce există astăzi să fie îngrijit, în multe 
locuri refăcut; și complectat, iar exploatarea lui să nu se facă decât în modul cel mai ra- 
țional, observându-se toate vegulele silvice, astfel că tăerea să fie continuă și regenerarea 
asigurată, spre a se putea satisface nevoile de interes general şi trebuințele crescânde în 
lemn de foc și de construcţie ale populaţiunii. 

Astăzi — după datele culese de Casa Pădurilor — pădurile Statului din vechiul 
Regat, Basarubia — exceptând deci păturile din Ardeal — au o producţie anuală de circa 
4.000.000 steri lemn de foc și cirea 1 000.000 m. 6 lemu de construcție. Acest material nu 
îndestulează decât aproape jumătate din nevoile orașelor, căilor ferate, armatei şi indus- 
triei, iar restul precum şi nevoile populaţiunci rurale se complecteuză din exploatarea pă- 
dumilor celorlalte categorii de proprietari (persoane juridica ete. şi particulari). 

Cunoscându-se toate aceste date, pentru executarea dispozițiunilor cuprinse în art. 
132 din Constituţie, s'a întocmit legea pentru satisfacerea trebuinţelor normale în lemn de 
foc și de construeţie ale populaţiunei rurale din vechiul hegaţ, Basarabia şi Bucovina, lege 
promulgată cu Inaltul Decret Regal No. 2187 din 28 Iunie 1924 și publicată în „Monitorul 
Oficial“ No. 140 din 1 Iulie 1924, care în rezumat cuprinde: 

După ce statul, din pădurile sale, îşi va determina suprafeţele ce sunt necesare pentru 
satisfacerea trebuințelor de interes general şi ale economiei naționale, ca va rămâne dispo- 
nibil se va destina pentru satisfacerea, trebuințelor normale în lemn de foc şi de consţrucț-e 
ale populaţiunii rurale. | 

Când Statul, în raza de 20 km din centrul comunei, nu ar avea păduri, sau având, 
n'ar putea fi destinate nevoilor arătate mai sus, aţunci suprafaţa necesară pentru îndestu- 
larea acestor trebuințe se va complecta prin exproprierea pădurilor persoanelor juridice ete,, 
Și în urmă și ale particulanilor, exceptând suprafețele plantate și cu respectarea cotei de 
100 ha. declarate intangibile prin Constituţie. 

„ Formele de expropriere s'a, căutat să fie cât mai simple ia ca organele de aplicarea 
legii să prezinte cât mai mari garanții juridice și technice, s'a prevăzut dispoziţiunea ca, 
pentru pregătirea lucrărilor ce vor servi de bază operațiunii exproprierii, să se înfiinţeze în 
fiecare judeţ, o comisiune economică judeţeană care să studieze în prealabil nevoile locale, 
stabilind suprafeţele necesare interesolor obștești și cele ale populaţiunei rurale, raportate 
la pădurile statului, cât şi suprafeţele ce urmează a se expropria din pădurile persoanelor 
juridice etc. și ale panticularilor. Materialul astfel studiaţ Şi pregătit, este supus cercetărilor 
unui comițet central și apoi aprobării Consiliului de Miniștri. 

După aceasta, se cere exproprieria care se pronunță in prima instanţă de o comisiune 
judeţeană, care, prezidată de un magistrat, cuprinde și reprezentanți ai sătenilor, proprie- 
tarilor, fiscului şi Casei Pădurilor. 

Tot această comisiune fixează, în prima instanță, și preţul pădurii expropriate. 
Hotărirea comisiunei judeţene este supusă apelului la tribunalul local și cu drept 

de recurs în Casaţie, pentru violare de lege,
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Proţul exproprierii, fixat, de Justiţie, socotindu-se valoarea, pe heotai ca tonă și su- 
prafață, se va plăti de Stat după alegerea, lui, sau în nnmerar sau în rentă amortizabilă în 
50 ani cu 50%/, dobândă pe an. In acest din urmă caz, titlurile vor putea fi emise de 
Stat, în lei socotiți pe paritaţea lor reală în aur, raportată la puterea lor de cumpărare. 

Pădurile expropiate întră în patrimoniul Statului, și se vor exploata după toate re- 
gulele silvice astfel ca produsele lor să fie anuale și continue. Materialul rezultat din posi 
bilitatea anuală, se cedează de stat populațiunei rurale, după uu tarif stabilit anual. 

Acostea simt în trăsături generale principiile legei. 
Aplicându-se această lege — după datele statistice întoomite cu ocazia punorei ci 

in discuţia Parlamentului, se vede : 
In vechiul Regat, Basarabia, și Bucovina sunt în total 3618 comune rurale cu circa 

2.500.000 clădiri luomite, pentru care urmează a sa destina o suprafață păduroasă de cirea 
550.090 hectare pădure. _ 

Această suprafață păduroasă se ia: 
Cirea 450,000 hectare din suprafaţa de 1.458.701 hectare proprietatea Statului, şi 

circa 400.000 hectare din suprafaţa de 1.994.778 hectare proprietatea persoanelor juridice 
etc. și particularilor. Din aceste date se mai vede că în viitor, aproape toată populația din 
comunele rurale va fi saţisfăcută cu lemn de foc și de constimoție; exceptând populaţia 
din 73 de comune din care 13 situate în vechiul Regat, partea de Sud a judeţului Buzău 
și R. Sărat, și restul de 60 situate în Basarabia în judetul Ismail și Cetatea Albă, pentru 
care nu se pot destina păduri, nefiind în raza de 20 km. şi aci urmând ca populația să 
se aprovizioneze ca până în prezent sau să-şi înfiinţeze păduri. ot în această lege s'a in- 
trodus și administrarea de către Stat a pădurilor comunale din Transilvania, Banat, Crio 
șana şi Maramureș precum și pădurile comunale și ale obștiilor din Bucovina, Deasemenea 
sau prevăzut și administrarea de Stat a, pădurilor composesorale, bisericești, instituţiuni, 
școli, fundațiuni publice și private ete,; a islazurilor împădurite şi stabileşte că pădurile 
comunale din tostul regiment 2 de graniță din județul Năsăud și pădurile comunităsei de 
averi a fostului regiment de grănicari român-bănățean din Caransabaș, să se admigisibozi 
ca şi până în prezent, controlul adlhninistraţiv și silvie fiind exercitat; de căţre un comisar 
al guvernului, 

Exploatarea în aceste păduri administrative de Stat se vor face cu aceleași reguli 
și la pădurile staţului, iar produsele realizate anual vor servi pentru satisfacerea trebuin- 
țelor populaţiunii 

In fine în partea finală a legii se stabileşte că : 
Pădurile comunale din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureş, expropiate pentru 

a complecta sau a forma păduri comunale se vor trece în patrimoniul comunelor, libere 
de ori ce contracte de exploatare și de orice drept al proprieţarului de a exploaţa aceste 
păduri în regie. Materialul lemnos aflător pe suprafaţa expropiată pentru înființarea sau 
complectarea pășunelor comunale, aparţine proprietarului, fie particular, fie stat, 'Tăerea 
acestui material lemnos în scop de a se preda terenul expropiat comunei pentru pășune, se 
va face în termenul și condiţiile ce se vor stabili de Casa Pădurilor în fiecare caz; şi 
contractele privitoare la exploatări concedate de foștii proprietari absenteiști se vor putea, 
respecta de Casa Pădurilor cu obligaţia însă de a se stabili din nou condițiunile preţului, 
cele referitoare la asigurarea regenării și la durata explotării. 
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Legea deci coprinde în general toate măsurile care au de scop a imprima o bună 
politică de stat în materie de păduri, asigură satisfacerea interesului general atât de variat, 
asigură lemnul de foc și de lucru necesar populaţiunii de la orașe, satisfăcând în acelaş 
timp și nevoile populaţiunii rurale, care până în prezent a suferit sub acest raport. Legea 
mai cuprinde dispozițiuni precise cu privire la administrarea de stat a pădurilor comunale, 
composesorale, bisericești, ete. din Transilvania, Banat, Crișana, și Maramureș; și în fine 
pune la punct chestiunea materialelor lemnoase aflate în pădurile destinate ca păduri şi 
izlazuri comunale, în urma aplicării legii de reformă agrară pentru 'Transilvania, Banat, 
Crișana, şi Maramureș, din 1921, precum și chestiunea, pădurilor absenteiştilor expropriate 
pe seama Statului. 

E * 

Cu o prefacere ca aceia adusă prin reforma agrară și cu astfel de îndrumare, agri- 
cultura noastră e îndreptăţită să aștepte încrezătoare un viitor vrednic de bogăţiile ţărei și 
de însușirile deosebite ale poporului românesc, iar ţara noastră va avea de sigur o înflo- 
rire economică și culturală din ce în ce mai înaintată, | 

Și astfel România va fi dat tuturor dovada că reforma agrară, operă a partidului 
liberal, — venită după lărgirea hotarelor sale — a, fost tot așa de hotărâtoare pentru progresul 
ei economic și cultural, pe cât a fost de hotărâtoare în răsboiul trecut, vrednicia ostașilor 
români, pentru apărarea, și lărgirea hotarelor ţărei. 

Munca spornică a Miniștrilor Alexandru Constantinescu și G. Cipăianu, a fost deci 
încoronată, de un deplin succes și ea merită să fie considerată ca „9 operă națională și de 
justiție socială, deoarece satele au fost paciticate, pătura rurală a fost înslărită, echilibrul a fost, 
stabilit prin rezolvivea problemei agrare, iaz statului i s'au pus temelii de granit, pe. care nu 
le va putea, clinti, nici demagogismul țărănist, nici vânturătorii internaţionalei a, treia dela, 
Moscova. "Țăranul odută stăpân pe Pământul său, odată liber și conștient de drepturile și da- 
toriile sale, vu fi cel mai atașat de organismul naţional ul statului. 

Este evident deci că activitatea rodnică desfășurată la acest departament, a con- 
tribuit, considerabil, la refacerea noastră economică în foarte scurt timp, deoarece ţăranul 
instărit a ajuns un serios factor de producţie. | 
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ACTIVITATEA MINISTERULUI INSTRUCŢIUNEI PUBLICE 
Ministrul Instrucţiei Publice, Prof. Dr. Angelescu, e un om înzestrat cu întinse cu- 

noștințe, în materie de învățământ, ui spirit clar văzător și luminat, un temperament plin 
de energie și un caracter ferm, integru și lea]. Ca Ministru al Instrucţiunei publice, Prof. 
Dr. Angelescu, a, desfăşurat o activitate foarte mare, de oarece cerinţele României întregite, 
pe terenul şcolar, sunt mult mai întinse și complexe, decât acelea pe care le-a avut ţara 
noastră dinainte de 1916. D-sa și-a dat seamă, că nevoile culturale ale poporului Românesc, 
reclamă o nouă organizare, pe baze moderne, iar problema minorităţilor etnice, prezintă 

asperități, care trebuiesc înlăturate, în direcţia culturală şcolară şi confesională, 
De aceia, Prof. Dr. Angelescu a introdus mai multe reforme importante, care au 

deschis o eră nouă învățământului public, primar, normal-primar, normal, secundar și uni- 
versitar, 

Ministrul Instruceţiei Publice a dat, în primul rând, atenţiune, învățământului rurul. 
Ca un sincer democrat, Prof. Dr. Angelescu, a purces dela, ideia combaterei analfbetismului 
la sate și deci a împrăștierei huminei la sate, încurajând, prin toate mijloacele, construirece de 
școli rurule, în comune, ba chiar și în căţunele cele mai îndepărtate. Intr'un timp foarte 
scurt, sa construit un număr important de școli rurale, în tot cuprinsul ţărei. Aceste con- 
strucțiuni sau făcut, fie cu banii statului, fie prin ajutorul ceţăţenilor, stimulaţi de Minis- 
torul Instrucţiei Publice. 

Astiel, înainte de războiu, în vechiul regaţ, aveam 4000 de clădiri de școli primare 
şi 4000 închiriate. In ulţimii doui ani s'a clădit peste 7000 de școli în 1924 numai pu- 
nându-se temelie la peste 3000. Aceste școli vor costa peste 3 miliarde. In Ardeal, dease- 
menea sa început construcția a 1000 școli. 

Numărul liceelor a fost sporit. Azi avem 100 licee de băgţii, 40 de fete, 60 gimnazii 
și 80 şcoli medii și civile. In construcție sunt 92 licee şi tot atâtea gimnaze, 

Ministerul Instrucţii publice a înființat apoi peste 100 intemate pe lângă licee şi 
gimnazii. Numărul internilor trece de 25,000 pentru învățământul normal şi 10,000 pentru 
învățământul secundar, 

Pentru a sprijini pătura țărănească s'a prevăzut, în budget 50 de milioane pentru 
imrse fiilor de ţărani şi funcţionari publici, 

in Bucweşti sa, terminat apoi Institutul medico-legal, iar la laşi sa continua elă- 
direa facultăţei de medicină, La Cluj s'a început clădirea institutului de fiziologie. | 

Noile școli construiţe au avut nevoie de învățători și personal didactic, Prof, Dr, 
Angelescu, cu toată criza ce bântuie și învățământul, a înmulțit numărul învățatorilor şi a,
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inzestrat toate școalele cu materialul didactic necesar, așa că, ubea isprăviţe, școalele rurale au 
început să funcționeze, pretutindeni. Scolile normale au fost și ele sporite. In anul 1919, po- 
sedam 64 școale normale, iar azi avem 98. Numărul şcolilor normale va fi mereu sporit 
în limita mijloacelor bugetţare, deoarece avem mare nevoie de dascăli în învățământul nos- 
tru primar. — In 1923-1924 sa inceput construirea a 42 localuri de școli normale cari vor 
costa, peste 1 miliard. 

Prof. Dr. Angelescu, n'a neglijat nici învățământul secundar, superior şi universitar. EI 
a construit o nouă aripă a Universităţei din Bucureşti, care va, fi terminată în 1925, când 
se va începe şi amenajarea vechiului local; a, contribuit cu sume însemnate, la înzestrarea 
laboratoriilor cu materialul de care au nevoie; s'a ingrijit de situaţia, precară a studenției noastre, aranjând numeroase căminuri. — La Cluj sa cumpărat 2 căminuri pentru studenţi, 
iar la Cernăuţi 'sa clădit un cămin. . | 

| Prof. Dr. C. Angelescu, va depune un proiect de lege, în parlament, pentru înfiinţarea 
unei Universilăţi, cu trei facultiiţi, la Oradiu-Mure. Se știe ce rol covârșitor au Universitățile, „în ce priveşte românizarea unui oraș și a unei întregi regiuni. Pentru a dovedi aceasta, mavem decâţ să pomenim de inţensa activitate universitară din Cluj, care a contribuit, în mare măsură, la schimbarea fizonomiei acestui oraş, care odinioară, a fost focarul ma- Shiarismului, | 

| | De altă parte, Prot, Dr. Angelescu, a pus alte buze invătiinuintului primar, prin re- forme bine chibzuite, EL a introdus școala primară cu opt clase, specializată pe regiuni, care e instrumentul cel mai potrivit, menit să corespundă vremurilor de azi şi să dea fo- loase reale şi simţite. 
Din cele de mai sus reiese că la ministerul Insţrucţiei Publice intr'un interval de timp, relativ foarte scurt, sa făcut o operă pozitivă, graţie impulsului dat de titularul acestui de- partament. In ce priveşte şcolile sninoritave, Prof. Dr. Angelescu, a procedat cu mult tact 

şi bună voință, vespectiind dreplurile minorităților, dar veghind, de aproape, ca interesele su- perioare de Stat, să fie salvgardate. 
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ACTIVITATEA MINISTERULUI DE RĂSBOIU 

Generalul Mărdărescu, Ministrul de Răsboiu, s'a ocupat de la venirea sa în fruntea, 
acestui departamont, cu reorganizarea armatei, luând în serioasă considerație învăţămintele 
ultimului răsboiu, recentele invenţiuni şi descoperiri, care interesează apărarea naţională, 
alcătuirea forțelor armate din țările aliate și necesităţile impuse de existența și siguranţa 
statului român, în noile sale hotare, fixate de tratatele de la Paxis. 

Generalul Mărdărescu, Ministrul de Răsboiu, ca să realizeze planul său vast de 
reorganizare al forțelor armate, a alcăţuit ua mătoarele legi: /. Legea privitor la organizarea, 
avmatei; 2. Legea recrutărei armalei; 3. Legea asupra organizărei Ministerului de Risboin; 4. 
Legea organizăvei Consiliului superior al țărei; 5. Leg gea privitor la organizarea marinei militare 
6. Legea asupra, îndintivei în armată; 7. Legea relativ la construirea de locuințe pentru ofițeri 
şi reangajați; 8. Legea asupra controlulii central administrativ in armată; 9. Leg gea pentr iuter- 
pretavea legei privitoare la înaintarea in grad a ofițerilor invalizi din 1916—1919; 10. Legea 
pentru modificarea unor avlicole din legea relativă la constatarea morții prezmmale a celor dispă- 
vuţi în timpul văsboiului; 11. Legea asupra înfiinţărei corpului ofițeresc technic; 19. Legea velaliv 
la înfiintarea cooperativelor militare. 

Să vedem acum ce cuprind aceste legi. In primul rând ne vom ocupa de modul cum 
Generalul Mărdărescu, Ministrul de Răsboiu, a reorganizat armata, 

Forţele de uscat 

Vom începe eu forţele de uscat. 
Sa creiat corpul vânătorilor de muate, sporindu-se numărul unităților de infanterie, 

și dotându-se fiecare unitate de infanterie cu toate serviciile necesare, Sa înființat apoi noi 
unităţi de artilerie grea. Unele unităţi cu efectiv redus, au fost suprimate, dovedindu-se 
inutilitatea lor, dar, în schimb, au fost sporite efectivele celorlalte unităţi După aceia s'a 
modificat repantiţia teritorială a corpurilor de armată, cu scopul ca aceste teritorii să cores- 
pundă cât mai bine necesităţilor de ordin organic și operativ, 

In proiectul de lege relativ la organizarea armatei s'a prevăzut o organizare teriţo- 
rială mai complectă, care să subsiste și la operaţiunile de mobilizare. Comandamentele active 
au fost despărțite de cele teritoriale. In ce privește organele de comandament, sa definit și 
precizat, mai bine natura acestor organe, asigurându-li-se continuitatea de la starea de pace 
la, cea de răsboiu, ceeace consţitue un important avantaj, ușurându-se enorm operaţiunile de 
mobilizare și concentrare. 

Durata, serviciului militar activ s'a redus la minimum posibil, Principiul fundamental 

îh
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al serviciului militar personal și obligator, a fost respectat şi menţinut, În legea privitor la 
recrutarea armatei, sa prevăzut suprimarea dispenselor (susținătorii de familii care vor fi 
întreținute de comune și de către asistența, socială), precum şi scutirile definitive de serviciul 
miliţar. Toate elementele inapte de a satisface serviciul militar, sunt trecute direct în ser- 
viciile auxiliare ale armatei. 

Sistemul primitiv de recrutare prin tragere la sorţ, a fost desființat, de oarece el e 
bazat pe un principiu anti-demoeratic. Fiecare cetățean, apt să îndeplinească datoriile sale 
față, de ţară, va fi recrutat în condiţiile fixate de lege. Elementele mai puţin apte, vor 
constitui trupele auxiliare. Serviciul militar activ a fost redus la doi ani în infanterie, cava- 
lerie și artilierie. (3 ani în marină). Incorporarea contigentului se face pe 1 Tebruarie, în 
loc de 1 Noembrie cum s'a făcut până la 1994. 

Sa înființat apoi un organ de o importanță deosebită pentru apărarea națională : 
Consiliul superior al apărărei țărei, din care fac parte toate departamentele. Menirea acestui 
consiliu superior este să coordoneze toate sforțările şi să asigure echilibrul între toate ser- 
viciile, care sunt în strânsă legătură cu apărarea, națională, 

In chestiile de comandament propriu zis, Ministrul de Răsboiu are ca ajutoare pe Șeful Marelui Stat Major și pe comandanții Marilor unități; pe secretarul general, numai pentru chestiuni de ordin pur administrativ; pe inspectorii de armate ȘI directorii superiori 
de servicii pentru pregătirea, specială a armelor și serviciilor; iar pe inspectorul teritorial, 
ca organ de control în ce privește pregătirea, teritoriului național. 

Sa dat apoi o atenţiune bine meritaţă instrucției în armată. Învăţământul militar a fost; reorganizat, conform cerințelor moderne, In centrele de instrucție s'a organizat cursuri pentru ofițerii de toate gradele şi cursuri întrunite, S'a înființat un instituţ; de educaţie fizică, | 
In buget s'a prevăzut sumele necesare pentru școlile militare și concentrarea tuturor 

ofițerilor proveniţi din fostele armate, austro-ungară şi rusă, precum şi pentru concentrarea, pe termen de 30 zile a foștilor prizonieri şi a elementelor sedentare, 
Şooalele pregătitoare de ofițeri au fost trecute sub conducerea, și răspunderea pregă- tirei, la inspectoratele technice. Coordonarea învățământului se face de către comitetul învă- 

țământului militar. S'a luat măsuri pentru creiarea unui institut de cultură şi educaţie a fiicelor militarilor. 
Direcţia IX 'Poehnică a, căpătat o desvoltare mai mare, dată fiind importanța covâr- 

şitoare, ce o va avea, in răsboiul de mâine, a gazelor. otrăvitoare, lacrimogene, ete. S'a, inființat „0 secţie a gazelor şi o școală de gaze, apoi trupe speciale pentru lansarea ga- zelor, precum și un ateliex de măști și un muzeu. 
S'a înfiinţat un organ consultativ, compus din profesori universitari specialişti, pentru utilizarea gazelor în timp de răsboiu. Un poligon de experienţe, înzestrat cu toate instala- țiunile moderne, a, fost organizat în ultimul timp. Toate trupele au fost inzostrate cu 

materiale noi. 
Materialul sanitar a, fost compleotat și mulţ sporit. Stabilimentele militare au fost refăcute în mare parte. Ministerul de Răsboiu sa îngrijit de mormintele eroilor. Un fo te interesant muzeu militar a, fost organizaţ. Alocaţia trupelor a fost sporită dela 5 la 13 lei ; iar a animalelor dela 15 la 98 lei. 
Pentru accelerarea justiției militare s'au înfiinţat mai multe consilii de răsboiu ; iar personalul asestor consilii, este acum recrutat din specialişti, garantându-se stabilitatea, lui,
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In proiectul de lege respectiv, s'a prevăzut întroducerea în consiliul superior a doi magistrați, 
membrii ai curței de casaţie. 

In ce priveşte personalul, 3400 de oiițeri au fost înaintați și s'au soluţionat 2300 de 
veclamațiuni. Situaţia ofițerilor foşti prizonieri în timpul răsboiului, a fost clarificată. In 
corpurile de ţrupă a fost încadrat clerul necesar; iar în cadre s'au primit ofițerii din fostele 
armate austro-ungare şi rusă, 

Serviciul geografic a executat lucrări de geodezie cadastrală în multe judeţe pentru 
împroprietărire și a procedat la lucrările de delimitare a fruntariilor țărei cu Ungaria, 
Iugoslavia, Cehoslovacia și Bulgaria, "Toate hărţile necesare mobilizărei au fost întocmite; 
de asemenea și harta României intregite pentru școli. 

Forţele de apă 

Vasele de răsboiu, care ne-au fost cedate de către comisia interaliată, au fost înzes- 
trate cu armamentul necesar (tunuri). Toate vasele marinei noastre de răsboiu au fost în 
mod radical reparate. Materialul accesoriu necesar marinei de rasboiu a, fost procurat, 
astiel că azi se poate spune că forțele noastre de apă suut organizate bine, find puse la 
punct şi puterea lor de lupţă a fost simţitor sporită. De altă parte, s'a inființat şi o şcoală 
de telegrafie fără fir. 

S'a fixat, în proiectul de lege relativ la, reorganizarea marinei, părțile esenţiale ale 
organizărei comandamentului, a încadrărei și funcționărei diferitelor organe ale ei, dându-se 
o mai mare putere în conducere şi în administrare elementelor marinei, spre a favoriza 
spiritul naval, 

Inaintările în armată 
Pentru asigurarea unor norme mai bune pentru înaintarea ofițerilor, s'a prevăzut, 

in mod normal, înaintări la vechime, iar la alegere, numai a ofiţerilor superiori şi în spe- 
cial a, elementelor de valoare. Ofițerii generali vor fi inaintați numai la alegere, spre a putea 
ajunge la înaltele comandamente numai ofițeri pregăţiţi în mod desăvârşit. Sa suprimat; 
sistemul eliminărei, astfel ca toţi cei declasaţi să nu mai fie ţinuţi în rândurile armatei, 
fiind, de fapt, inutili. Numai ofiţerii buni în grad pot rămâne definitiv în gradul respectiv. 
Din cauza sporului prea mare de ofițeri, se va proceda la o descentralizare a lor în inte- 
resul serviciilor armatei. 

Forţele aeriene 

. Se ştie ce importanţă considerabilă va avea în răsboiul viitor forțele aeriene, Minis- 
trul de Răsboiu, general Mărdărescu, a dat atențiunea, și acestei chestiuni a aeronauticei. 
EI a organizat un comandament al aeronauticei, care e egal cu comandameniul unui corp 
de armată Aviația civilă, care era sub conducerea Ministerului de Comunicaţie, a trecut 
sub conducerea Minisţerului de Răsboiu, de oarece o parte din aparatele aviaţei civile, pot 
Îi transformate, în caz de răsboiu, în aparate de luptă, de recunoaştere, de bombardament, 
În modul acesta se va putea încuraja o industrie a aeronauticei în România, cu propriile 
noastre mijloace. Ca să dea o mare desvoltare aviațiunei, sa creiat unităţi şi adăposturi 
pentru aparate; s'a înființat școli pentru pregătirea technică, profesională și morală a per 
sonalului ofițeresc și de specialiţate, în aviația militară, Astfel a început să funcţioneze o 
şcoală pregătitoare de ofițeri activi şi de rezervă, de sub-ofițeri de rezervă şi de mecanici, 
pentru specialitatea aeronauticei. 

Intregul material aeronautic, capturat în campania din 1919, a fost pus în valoare,
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Diverse legi şi modificări 

Ministerul de Răsboiu a mai alcătuit apoi următoarele legi și modificări : 
1). Modificarea, legei căsătoriei ofiţelor și gradelor inferioare (se mărește venitul 

dotal) ; 2). Modificarea unor arţicole din legea poziției ofiţerilor ; 3). Amnistia celor rămaşi 
in teritoriul fost ocupat; ; 4). Modificarea legei de reangajarea a gradelor inferioare; 5). Mo- 
dificarea, art. 3 din legea soldelor ; 6). Un proicet de lege pentru intocmirea actelor de deces 
a celor morți în prizonieraţ; 7). Majorarea amenzilor în legea rechiziţiilor ; 8). Aplicarea, în 
teritoriile alipite a, legii și regulamentului rechiziţiilor ; 9). Modificarea legci din 1907, rela- 
țivă la pensionarea şi ajutorarea meseriașilor civili din serviciul armatei, 

“e * z 

Din faptele expuse mai sus reiese că la Ministerul de Răsboiu s'a dat toată aten- 
țiunea, problemelor în legătură cu apărarea noastră naţională, atât din punctul de vedere 
strict militar, cât și din punctul de vedere social. Astfel, modificarea legei de recrutare în 
armată, prin reducerea la doi ani a serviciului militar obligatoriu și personal (în infanterie, 
cavalerie şi artilerie), a fost impusă și de considerațiuni de ordin sccial. Prin reducerea 
serviciului militar obligator şi personal, s'a câștigat un an pentru activiţatea tineretului în 
afară de cazarmă, care va fi utilizaţ la muncile agricole, sau în alte ocupaţiuni şi între- 
prinderi, care interesează viaţa economică a țărei. Această modificare a logei noastre de 
recrutare nu aduce nici un prejudiciu intereselor armatei, deoarece întrun interval de doi 
ani, se poate da instrucţia şi educaţia, cuvenită ostașului. 

Cum România nu poate, în actualele împrejurări, să procedeze la o dezarmare totală, 
sau parțială, sau la o micșovare a armamentelor, deoarece pacea. definitivă e departe de a 
îi vestabiliţă în continentul european şi apoi unele țări vecine întreţin armate numeroase ŞI 
puternice şi manifestă sentimente dușmănoase României, generalul Mărdărescu, ministrul 
de Răsboiu, a trebuit să obţină erediţele necesare pentru înzestrarea armatei cu armamentul 
și echipamentul de care avea absolută nevoie, 

Poliţica, cea mai rea este aceia bazată pe neprevăzut şi pe iluziuni deşarte. Paci- 
fismul e literatură politică. Popoarele nu s'au ridicat la acea înălţime de sentimenţe şi de 
concepții, încât să renunţe la violență, la, revendicări nejustificate, la răsboaie, Propaganda 
pentru dezarmare este, în principiu bună, dar începutul trebuie să-l facă învinșii de eri. 
Nu există în părţile orientale și centrale ale Europei, o stare de spirit care să favorizeze 
ideia vealizărei dezarmărei definitive și totale. Mai întâiu se impune dezarmarea spiritelor 
și apoi dezarmarea materială, Cum România, se găsește la un post avansat, în vecinătatea unei țări ca Rusia, frământată de revoluţiuni și care duce o politică împerialistă cu ca- vaoter pronunțat agresiv și in imodiată apropriere de orientul permanent turburat, o da- torie elementară ne dictează să fim preparaţi pentru orice eventualitate, cu toată, politica noastră, sincor pacifică şi cu toată dorința ce avem de a întreţine raporturi amicale, de bună vecinătate cu toate satele. 

Generalul Mărdărescu, Ministrul de Răsboiu, a înțeles că situaţia și politica Româ- 
niei, recomandă să fim o putere tare, capabilă să-şi apară, interesele legitime, în cazul când cle ar fi nesocotite. 

O armată puternică, bine organizată, conform principiilor și cerințelor moderne, e Simgura garanție de siguranță a unei ţări, care își cunoaște drepturile și datoriile sale,
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In aceşti doi ani de activitate, Ministrul de Răsboiu, generalul Mărdărescu, a în- 
tocmit proiectele de legi pomenite mai sus, în scopul de a asigura ţărei un instrument ca- 
pabil să ofere siguranţă şi încredere tuturor. Pe lângă, sistemul de alianţe, din care facem 
parte, trebuie să conţăm, în primul rând, pe propriile noastre forţe și mijloace de apărare. 

Din acest punet de vedere, generalul Mărdărescu, şi-a făcut deplin datoria, deoarece 
reformele și proiectele sale de legi militare, prezentate parlamentului, au fost; inspiraţe de 
grija asigurărei tuturor mijloacelor necesare apărărei naţionale. 

Astăzi, România dispune de o urmati solid articulată, moder organizată, bine încadrală, 
suficient înarmată ; de un corp ofițeresc de elită şi de numeroase mijloace de a ne procura, 
pe propriul nostru teritoriu, o parte din armamentul, echipamenţul și materialul de răsboiu 
de care avem nevoie. 
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ACTIVITATEA MINISTERULUI JUSTIŢIEI 

Între anii 1922/1924, cei doi miniştri de justiţie, Loan "Ph. Fioreseu și G. G. Mâr- 
zescu, au avut misiunea, să asigure țărei o justiţie solid organizată, o magistraţură scoasă 
de sub influențele politice și capabilă să răspundă nobilei sale inisiuni de distribuitoare a 
dreptăţei, 

Ministrul de Justiţie din 1922, a prezentat tin proiect de lege asupra chiriilor; iar 
succesorul său din 1924, a prezentat un alt proiect de lege asupra reginiului chiriilor: 
Ambele proiecte de legi, votate de parlament, stau complectat, 

Partidul Liberal, fiind un parţid de ordine, are înscris în progrannil săti .respeetail 
proprieţăței, Acest principiu a fost respectat în ambele legi asupra chiriilor, Dar cum gul- 
vernul liberal este și un guvern democratie — demoeraţ în sensul științific al cuvântului, — 
el a trebuit să ia în serioasă consideraţie și noua, situație creiată populațiunei urbane, din 
cauza crizei locuinţelor. Această criză a locuințelor sa accentuat în ultimii ani, de oarece 
nu Sau mai construit case, şi numărul populațiunei orașelor — în particular cel din Bucu- 
veşti — s'a mărit, simţitor dela 1918 până azi. Cum populațiunea nevoiașe (precum și clasa, 
funcţionarilor publici), nu poate să plătească chirii mari, miniștrii de justiţie din 1922-1924, 
nu 0 putea lăsa expusă la, mizerie și ruină. Idealul ar fi în materie de locuințe, libera 
tranzacţie, dar împrejurările excepționale creiate de fosta, stare de răsboiu, n'au permis și 
incă nu permit înlăturarea legilor cu caracter proteguitor față de populaţia nevoiaşă, Prin- 
cipial, proprietarii de locuinţe au dreptate când cer libera tranzacție ca în epoca normală ; 
dar, în epocile turburi, în epocile de prefaceri și de tranzăție, el nu poate fi respectat în 
întregime, deoarece poate să încurajeze speculaţiunea împinsă la exces și să provoace, deci 
printi”o urcare de preţuri considerabilă, o turburare adâncă a vieței publice. În consecință, 
chestiunea, stabilirei provizorii a unui regim al chiriilor, prin luarea în consideraţie a, fac- 
torilor care pot asigura ordinea publică și socială, a dictat celor doi miniştrii ai justiţiei, 
să nu admită dintr'o dată principiul liberei tranzacții între propriețar și chiriaș. Ei însă, 
au stabilit numeroase cazuri, care au favorizat, fără să lezeze interesele unei caţegorii in- 
teresante de chiriași, proprietatea, liberând-o de regimul constrângător al chiriilor, G. G. 
Mârzescu, Ministrul „Justiţiei, a mers ceva mai departe cu tendinţa de normalizare a re- 
gimului proprietăţei imobiliare, luând dispozițiuni bune, în ce priveşte fixarea categoriilor 
chiriașilor, care merită, în adevăr, protecția legiuitorului, din consideraţiuni umanitare, 
sociale, și de ordine publică. | 

În modul acesta, legiuirea guvernului hberal, în materie de chirii a fost dictată de 
interesele generale şi a daj, satisfacție și principiului respeotului proprietățsi și principiului 

la



de guvernământ, care reclamă înlăturarea cauzelor cari ar putea compromite ordinea şi li- 
niștea publică, 

In ultimul an, graţie legei întocmită de Ministrul Justiției, G. G. Mârzescu, numărul 
proceselor în materie de chirii, s'a micșorat simțitor. 

Ministerul Justiţiei a alcătuit legea persoanelor juvidice prin care se asigură for- 
marea și injghebarea asociaţiilor și fundațiilor, asigurând controlul statulii în interesul 
obștesc. Prin această lege se mai stabilește drepturile la cetăţenia română, și se reglemen- 
tează, naturalizarea conform nouei constituţii. - 

Ministrul justiţei, G. Mârzescu, a mai alcătuit : Legea impreviziunei, Legea pontaru 
organizarea, și punerea în funcţie a consiliului legislativ, Legea pentru unilicarea codului 
penal și legea pentru unificarea procedurei penale. 

Deasemenea, se va redacta partea a 2-a a legei pentru organizarea judecătorească, 
roteritor la circumpseripții și funcjionarea, instanţelor judecătoreşti și a tuturor serviciilor 
auxiliare justiţiei. 

La departamentul justiţiei, s'a studiat apoi trei proiecte de legi importante: orga- 
nizarea unificărei magistraturei ; modificarea legei relativă, la funcţionarea curților cu juri 
și modificarea, legei presei. 

Cel dintâiu proiecţ este dictat de interesele supreme ale țărei, care impun o orga- 
nizare judecătorească unitară. Cele trei regimuri în materie de justiție, nu niai pot fi men- 
ținute, fără să nu turbure interesele justițiabililor. 

Unitatea, în organizarea, judecătorească, iată una din punctele principale din pro- 
gramul guvernului liberal, de sub preşedinţia lui Ion I. C. Brătianu, care a fost înfăptuită, 

Reorganizarea curților cu juri deasemenea se impunea, de oarece sa constatat în 
repetate rânduri, unele viţii în funcţionarea acestei instituțiuni democratice. Vom aminti, 
între altele, greutatea, de a se constitui juriul, precum și numeroasele și interesantele re- 
proşuri ce s'au adus, de către persoanele competente și cu simțul profund al justiției și al 
răspunderei, unelor verdicte date de curțile cu juzi, în câteva procese. 

In interesul acestei insţituţii, emanaţiune a, justiției populare, Ministrul Justiţiei a în- 
tocmit proiectul de lege respectiv, animat fiind de dorinţa expresă de a asigura cât mai 
bine societatea, impotriva acelora care o subminează, 

In ce privește regimul presei, principiul libertăţei presei este menţinut și asigurat, 
conform dispoziţiunilor cuprinse în constituție și în limita, legilor relative la bunele moravuri, 

Partidul liberal, a fost cel dintâiu, care încă de acum câte-va decenii a asigurat 
presei libertaţea, necesară, fără de care nu se poate concepe o viață publică și o viaţă poli- 
tică întrun stat constituţional. 

C. A. Rosetti și Ion Brătianu au fost aceia care au luptat pentru libertatea scrisului 
și deci, e în tradiţia partidului liberal apărarea tuturor libertăţilor cetăţeneşti. 

In noua constituţie, guvernul prezidat de Ion I. C. Brătianu a, asigurat libertatona 
presei și proiectul de lege intocmit de Ministrul J ustiției, G. G. Mârzescu, a accentuat 
asupra chestiunei responsabilităţei, care constiţuie una din cele mai importante chestiuni în 
materie de publicitate. 

Faguet a scris o carte interesantă, privitoare la teamă de răspundere. S'a observat 
în Franţa, ca şi la noi, o pronunțată teamă de răspundere, în toaţe direcțiile activităţei 
publice. Ori, ţeama de răspundere, implică absenţa de răspundere și această absență conduce, 
cu timpul, la compromiterea principiilor relative la libertăţile cetăţeneşti. Nu se poate admite
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un guvern fără control și deci un Minister neresponsabil, In constituţie se restabilește „ires- 
ponsabilitatea“ suveranului. Firește că din punctul de vedere strict constituțional, Regele e 
iresponsabil şi miniștrii sunt răspunzători de toate actele şi acţiunile lor. Miniștrii pot fi 
urmăriți şi trași la răspundere, conform procedurei fixată în noua constituţie. Cu toat: 
acestea, de fapt, nu există iresponsabilitate pentru nimeni. Cei mai iluștrii Jurisconsuiii | 
sociologi au demonstrat responsabilitatea suveranilor, în ordinea naturală politică. Din mo- 
ment ce șeful statului e răsturaabil (abdicare de ex.) el este responsabil. Bine înţeles însă, 
că din punctul de vedere constituţional această responsabilitate este inexistentă, căci după 
cum se ştie, în ţările cu regim constituţional și parlamentar, şeful statului este iresponsabil 
și numai miniștrii săi sunt responsabili. Dar chestia responsabilităței trebuie să fie asigurată 
pretutindeni, în toate direcţiile, spre a se putea garanta libertăţile publice și cetăţeneşti. 

De aceia aplicarea acestui prinejpiu și în presă, a fost impusă chiar în interesul a- 
sigurăsei libertăţei sale. Licenţa în presă, absenţa de răspundere, atacurile violente ŞI pă- 
timașe, campaniile cu caracter personal și calomnios, numai bine nu pot aduce opiniunei 
publice și presei oneste şi serioase, 

Responsabilitatea directă a ziariştilor și a directorilor de ziare este bine venită, de 
oarece numai în modul acesta, o presă cu adevărat demnă, conștientă de misiunea sa, 
poate aduce reale și simţite servicii opiniunei publice, ca și guvernelor şi organelor sale 
de administrare şi control. 

Aceia, care au văzut în proiectul de lege, întocmit de ministrul justiției, o lovitură, 
directă, sau indirectă, dată, liberiăţei presei, s'au înşelaţ, deoarece în toate țările civilizate 
ale apusului, s'au luat garanţii în potriva tuturor acelora 'care abuzează de libertăţi. 

Proiectul de lege, privitor la presă, al ministrului G. G, Mârzescu, stabileşte mai 
bine limitele responsabilităţei şi garantează în mod mai eficace, liberţatea presei, în potriva, 
acelora, care caută să o compromită, | 

Activitatea, Ministerului de de J ustiţie, s'a întins și în alte direcţiuni, cu scopul asi- 
gurărei prestigiului magistraturii. "Loate elementele din magistratură — din fericire puține 
la număr — care s'au dovedit; nedelivate, au fost îndepărtate din magistratură, Această, se- 
lecție: în corpul judecătoresc se impunea cu un ceas mai de vreme, de oarece asanarea, 
moravurilor nu se poate îndeplini fără o justiție sigură și o magistratură recrutată din e- 
lementele cele mai competente, corecte și alese, Buna ţinută a corpului judecătoresc a fost 
asigurată, graţie măsurilor energice luate, la timp, de Ministrul J ustiției, atât în interesul 
justițiabililor, cât și în interesul general. 

De aceia, în ultimii doi ani, activiţatea Ministerului de J ustiție a fost fecundă în re- 
zultate poziţive, atât în direcţia asigurărei distribuirei justiţiei, cât şi în direcția morală, cu 
scopul de a restabili prestigiul magistraturii, | 

Sa mai întoemit un proiect de lege care priveşte ordinea publică, Persoanele care 
sau făcut culpabile prin participarea lor la comploturi, prin afilierea la asociaţiuni cu ca- 
racter primejdios siguranței statului şi ordinei publice şi care vor face provocaţiuni directe 
la diferite infracţiuni, prevăzute în acest proiect de lege, sunt pasibile de pedepse severe. 
De asemenea s'a prevăzut pedepse pentru toţi aceia care prin publicațiuni, corespondență, 
gravuri, desemne, afişe, imprimate clandestine, sau embleme, se vor deda la provoecaţiuni. 
Participarea la asociaţiile, care au sediul lor în străinătate, sau chiar cu persoane izolate 
dar care se vor dovedi că fac parte din asociaţiuni revoluţionare comuniste, anarhiste, tero- 
riste, vor îi de asemenea urmăriți și daţi în judecată, In acest proiect sau mai prevăzut
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penalităţi speciale pentau toate infracțiunile calificate de crime, sau delicte, de codiul penal, săvârşite în timpul unei adunări publice tumultoase. 
Provocarea, directă la, delicte, a fost prevăzută cu pedepse mai severe. 
Graţie acestor dispoziţiuni, cuprinse în acest proiect de lege, reclamate de interesele generale ale statului, se vor asigura mai bine ordinea, publică împotriva tuturor elemenţelor, care urmăresc să provoace în. ţară turburări, sau o schimbare de regim, cu concursul duș- manilor din afară, 
Aceste dispozițiuni cuprinse în proiectul de lege, de care ne-am ocupat mai sus, nu ating câtu-și de puţin libertăţile cetăţeneşti garantate de constituţie, în ce priveşte întru- nivile publice şi libertatea scrisului, dar privesc numai acțiunile vădit ostile actualei orga- nizații a statului român, 
După înfăptuirea României Mari, s'a inregistrat un număr alarmant de acte Grimi- nale, şi s'a dovedit că ele au fost opera unur asociațiuni teroriste, cu ramificații în ţară, și in străinătate, Sa făcut dovada că majoritatea acestor asociațiuni revoluţionare, comuniste, teroriste, anarhiste, au strânse legături cu organizaţiile sovietiste de peste Nistru, ba chiar sunt subvenţionate de acestea din urmă, o 
Cum. siguranța statului era, pusă în primejdie prin prezenţa şi tolerarea acestor a- sociațiuni de criminali, în interiorul țărei noastre, era absolut; necesară luarea de măsuri excepționale legislative impotriva lor, ea și impotriva oricărui element, care recurge la mij- loace violente, In modul acesta ordinea în țară este asigurată. 
Prin urmare și la Ministerul J ustiției sa desfășurat o activitate pozitivă şi rodnică, 
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XVI. 

„ACTIVITATEA MINISTERULUI COMUNICAŢIILOR 

După încetarea răsboiului, România a trecut priatr'o accentuată criză a transpor- 
turilor, care a contribuit, la stagnarea vieţei economice și la scumpetea vieţei. Răsboiul a 
ruinat mijloacele noastre de transpori. Numeroase poduri de cale ferată au fost distruse în 
timpul ostilităţilor. Liniile care au suporta între 1916 — 1918 un trafie intensiv militar, 
au fost şi ele puse în siţuaţie de inferioritate. Majoritatea traverselor putrezise. Parcul nostru 
de locomotive şi de vagoane, scăzuse simțitor, astfel că nu se putea organiza trenuri de 
călători și mărfuri, în raport eu cerinţele noasţre economice. Un număr de insțalațiuni din 
stațiunile principale (noduri de cale ferată) și stațiuni secundare, care au fost în zonele de 
operaţiuni, au suferit efectele bombardamentului. Materialul rulant era în suferință; iar 
personalul e. £. r. manifesta dispozițiuni de neglijenţă vădită, lăsând chestiunile de serviciu 
pe planul al doilea, interesându-se mai mult de nevoi personale, iar uneori au manifestat, 
chiar tendințe de indisciplină. 

Guvernul liberal a moştenit în 1922 o situație desțul de grea și prima sa grije a 
fost să ia o serie de măsuri energice spre a normaliza transporturile şi a asigura toate 
serviciile de comunicaţii de uscat și de apă Criza economică, amenințând să se agraveze, 
datoria guvernului, prezidat de I. 1. C. Brătianu, şi în special a miniștrilor de comunicații, 
general Traian Moșoiu și generalul Artur Văitoianu, a fost să restabilească, complect ordinea 
și disciplina în administraţia c. f. r. și să asigure prin mijloacele reclamate de împrejurări, 
intensificarea traficului, prin consolidarea liniilor, sporirea parcului de locomotive şi de 
vagoane, prin îmbunătăţirea atelierelor, ete. In anii 1992 — 1924, sa luarat mult pentru 
normalizarea transporturilor de uscat şi de apă și la această, operă, de refacere au contri- 
buit fostul ministru al comunicaţiilor, generalul "Traian Moșoiu, succesorul său la acest 
departament, generalul Artur Văitoianu, 'Panered Constantinescu, fostul directr general al 
C.F. R. şi apoi ministru al Industriei și Comerțului și actualul director general al C.F. R,, 
inginerul Ștefan Pretorian. | | 

Să vedem ce: s'a făcut în ultimii ani. pentru îmbunătățirea transporturilor de uscat 
şi de apă, ca și pentru administraţia şi buna, funcționare a poştelor, telegrafelor și tele- 
fonelor, | 

Căile Ferate Române 

Sau lua; măsuri în primul rând pentru consolidarea liniilor, refacerea, podurilor, 
schimbarea, ţraverselor, îmbunătăţirea afelierelor, sporirea materialului rulant, etc. 

In anul 1922, sau introdus pe liniile principale 1.300.000 traverse, iar în anul 1923, 
1.600.000, în 1924 aproximativ acelaş număr, iar pentru 1995 sa luat măsuri iitense pentru
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a se introduce 2.000.000. Pe o întindere de 147 km. s'a înlocuit şinele uzate. 'Toate liniile ferate din Basarabia care prezintă o lungime de 1140 km. au fost normalizate; iar pe o întindere de 50 km. şinele vechi au fost înlocuite cu șine noi. In legătură cu îmbunătățirile aduse căilor ferate din Basarabia și pentru intensificarea, traficului, s'au sporit liniile de gara) din gara Galaţi și s'a construit și O nouă gară de mărfuri pentru deservirea portului și tranzitului din şi în Basarabia, actuala gară fiind absolut insuficientă. De oarece slăbirea podurilor e. £. r nu permitea o circulaţie normală a trenurilor de pasageri și mărfuri, s'a lua măsuri pentru repararea lor. Sau reparat 44 de poiluri, care în timpul răsboiului suferise stricăciuni Mai sunt în reparaţie restul de 26 poduri stricate. Locomotivele s'au sporit în număr simţitor. In anul 1923, numărul lor a fost sporit; la 1800, iar în anul. 1924, umnărul este 1944. Sa reparat apoi un nunăr considerabil de locomotive. Aceste reparațiuui care se făceau înainte in ateliere străine, au fost realizate în atelierele e, f. r. "Totalul parcului de locomotive care cerea de 4305 în 1922, în medie a sporit la 4499 în 1993, Și a ajuns la 4506 în 1994. 
Trecând la vagoane de călători și mărfuri, s'a înregistrat un spor simțitor. In. 1992 oreau în serviciu 1862 vagoane de călători şi 38.381 vagoane de mărfuri; iar în 1923 sau pus în circulație 2916 vagoane de călători şi 38,339 vagoane de mărfuri, Vagoanele defecte au fost în parte reparate. Astfel, în 1922, ereau 6583 vagoane de călători defecte şi nu- mărul lor a scăzut, în anul urmăţor, la 5454; iar vagoane de mărfuri defecte cereau în 1922, 51.219, iar în anul următor au scăzut la 38.339, Graţie mărirei parcului de loco- motive şi de vagoane, s'a putut intensifica traficul, punându-se în circulaţie un număr mai nare de trenuri (exprese, accelerate, de persoane și mixte peuiru călători și trenuri aece- lerate și ordinare de mărturi), O stafistică ne va dovedi cum s'a intensiticat twaficul. Câte trenuri de persoane şi maxtă an oirculaţ, pe zi, în 1921? 294 trenuri de porsoane şi 297 trenuri de martă. Câte trenuri de persoane și de marfă au circulat, pe zi, după doi ani în 1923? 758 în medie, trenuri de persoane și €65 trenuri do mastă, Sporul a fost consi- derabil de peste 60 la, sută, deoarece în cursul anului 1921, au circulat zilnic un număr total de 591 trenuri. (persoane și mărfuri), iar în 1993 au circulat, pe zi, în total, 1429 trenuri. In 1924, numărul trenuvilor de persoane a ajuns la 1082, iar a celor de marfă la 979, deci în 1924, avem un total de 2054 trenuri de călători şi marfă zilnic, Viuţa, economică a țărei s'a înviorat de oarece s'a putut asigura transporturile ra- pide în diferitele puncte ale țărei. De unde în 1922, s'au încărcat în toate stațiunile în medie 32.714 vagoane de martă, în 1923 numărul vagoanelor de martă încărcate in toate staţiu- nile s'au urcat la 115.036, iar în 1924 a ajuns la 152.052. 

Dacă luăm în consideraţie țonele brute îvansportate lunar pe ce. f. r., în interval numai de un an, sporul realizat în tone brute, e considerabil, Astfel, în cursul anului 192 1, s'a -traneportat, pe lună, 4.267.000 tone brute, în 1923 s'a transportat, pe lună în medie 12.370.780, iar in 1924, sa transportat lot pe lună 15.828.415. | 
lată un progres vădit, care face dovada, ce nu se poaţe contesta, a storțărilor des- fășurate de direcţiunea, e, f. r., în ce privește intonsiticarea, traficului pe toate rețelele. Viteza trenurilor de persoane și do marfă a fost mărită. Pe când în 1921, trenurile de călători (accelerate și de persoane) aveau o viteză maximă do 50 km. pe oră; iar tre- nurile de mariă o viteză comercială pe oră de 10.332, în )923, trenurile exprese şi acce- lerate au atins vitezele dinainte de zăsboiu (60—75 km. pe oră) iar trenurile de mastă și-au sporit în medie viteza la 11,142 kim, pe oră, In 1924 viteza la trenurile de marfă a ațina 12023 km, pe oră, |
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Din cauza intensiticărei accentuată a, transporturilor, s'a mărit ŞI veniturile C.F. k, Câte-va, cifre vor dovedi în ce proporție sau mărit acste venituri, In 1922, veniturile lu= nare ale C.F. R, au fost în imedie de 1623.755.787 lei, iar în 1923, veniturile lunare au aţins în medie citra, de 9257.924.456 lei. Veniturile, in cursa anului 1924 au fost și mai mari atingând 519.963.518 lei luna, deoarece îransporturile s'au inţensificat mai mult, tinzând la normalizare, 
In cei din urmă trei ani, Sau înfiinţat, în afară de trenurile de pasageri existente, un număr apreciabil de noi trenuri. Cităm: un expres de Bartia, un expres București. lași şi altul Bucureșşti-Constanţa ; un nou tren personal la Craiova, un accelerat pentru Basa- rabia, altul pentru Cluj și un al treilea pentru porturile Beăila şi Galaţi, ete. Pe urmă s'a refăcut linia Buzău-Brăila cu șine tip 45, care devine astfel o arteră prindi- pală de legătură cu 'Transilvania prin Brașov-Nehoiaşi, având o importanță deosebită, căci dă posibiliţate de scurgere a produselor din Ardeal, spre marile porturi Dunărene, In afară de unele linii strategice, s'a făcut și legătura, înt-e Arad și Oradia-Mare prin Solonta-Chiseneu. 
De asemenea s'a început executarea, unei linii, destinată să racordeze rețeaua din Transilvania cu acea din vechiul Regat. Lungimea totală a acestor linii este de 323 knu. Și va, costa peste 4 miliarde, 
De altă parte, sa introdus multe îmbunătăţiri impuse de cerințele circulaţiei, spre a se putea garanta siguranța în circulația, convoiurilor. La, toate cantoanele și barierile de pe liniile: București-Piteşti, Piatra-Olţ, București-Constanţa și București-Galaţi, sau instalat aparate automaţe pentru semnalizarea electrică, Acum, sunt în curs de executare, aceleaşi lucrări pentru semnalizarea, electrică, pe liniile: Mărășești-Cernăuţi, Tecuci-lași, Iaşi-Paşcani, Bacău-P.-Neamţ, Galaţi-Tecuci, Iași-Chișinău, Chișinău-Basazabeasca-Galaţi, etc, Instalaţiile telegrafice și telefonice sau reorganizat și îmbunătăţit. Un alt fir special (pentru aparatul telegrafic Hughes) sa instalat, între București şi laşi. Azi dispune căile ferate de un circuit telefonic în Moldova: Iași-Paşcavi, Iaşi-Bârlad, Iași-Bacău şi Adjud- Mărășești, care prezintă o lungime de 564 500 km. In diterite stațiuni s'au construit, şi reparat clădiri, școale de specialităţi, uzihe pentru înjectarea, traverselor, magazii, locuinţe pentru personal. Ca să puată dispune personalul c. f. r. de locuințe, s'a organizat Casa Muncei, care favorizează, construcțiile. In ultimii trei ani s'au ridicat 950 clădiri, Atelierele c. î. r. au fost şi ele îmbunătăţite. Numeroasele mașini-unelte au fost aduse din străinătate, ca atelierele să fie în măsură să, execute reparaţiuni, în condițiuni saţisfă- cătoare și întrun timp relativ scurt, deoarece direcția generală a e. f. r. manifestă vădit tendința ca în viitor toate reparațiile de maţerial rulant să fie făcute în atelierele proprii, iar numai lucrările din nou să fie date în atelierele particulare. Astfel, atelierele e, f. x. au putut repara, în medie 122 de locomotive pe lună, iar în 1922 ele au putut repara în con- dițiuni mulţumitoare 7068 de Vagoane, iar în anul 1923 următor 9507 vagoane. In viiţor numărul locomotivelor și vagoanelor ce vor eși reparate din atelierele noastre, va fi și mai mare. 
Dacă cercetăm acum numărul în Tren-Kilometrii parcurs zilnic vedem că, în 1922, avem în medie cifra de 108.342, în 1923 avem 122.508, iar în 1924 sa, atins cifra de 145.469 Tren- Kilometrii. zilnic. 
Mai este acum o chestiune de o covârșitoare insemătate, pe care nu o putem trece cu vederea și anume: sa pus regulă în contabilitatea c. f. v. şi în plăți. In 1924, sau achitat toate datoriile căilor ferate, ceeace a contribuit la măvivea, creditului acestei importante administrații.



lar pentru o şi mai desăvârşită normalizare şi perfecţionare a căilor ferate, se sbu- 
diază de către Ministrul de Comunicaţii, (ieneral Artur Văitoianu, şi directorul general, 
inginerul Ștefan. Pretoriaa, un proicot, care va fi tradus in fapt în cursul anului, pentru 
reorganizarea €. Î. r., pe baze comerciale, care va asigura o desvoltare și mai rapidă a 
situaţiei economice naţionale. 

Din datele arătate mai sus, reiese cu prisosință, activitatea pozitivă ce sa desfăşurat 
în ultimii ani, pentru îmbunătățirea transporturilor de uscat, eu mijloace materiale relativ 
modeste. 

ADMINISTRAŢIA POŞTELOR, TELEGRAFELOR ŞI TELEFOANELOR 

Poate uici o altă instituțiune n'a avut să sufere iai mult din cauza răsboiului, ca, 
aceea a poşteloi, telegrafelur, și telefoanelor Odată răsboiul sfârșit, odată România intregită 
în noile saje hotare, multiple nevoi sau ivit, care au reclamat; o reorganizare, pe baze foarte 
intinse, a P. Î. 'L. spre a putea satisface interesele unei populaţiuni de peste 17 milioane 
de locuitori, Din nefericire, guvernele care sau succedat până la 19:2 n'au dat atenţiunea 
ce merita, reorganizării administrației poștolor, telografelor și telefoanelor; nau pus la dispo- 
ziția Directiunei respective creditele cerute spre a se putea pune la punct serviciile și a se 
înzestra aceste servicii cu materialul de care aveau absolută nevoie. 

Cu un personal reilus, cu aparate puține, cu linii telegrafice şi telefonica insuficiente, 
cu insţalaţiuni improprii de a putea satisface interesele publice şi particulare, P. T. L. a 
trecuţ printi-o fază foarte critică şi a dat naştere Ja nemulțumiri gonerale. 

Guvernul liberal de sub președenţia lui Ion 1. C. Brătianu nu a putul, lăsa interesele 
administraţiunei poștelor, telegrafelor și telefoanelor, în suferință. De aceia de la 1922, a 
început campania de relacere și reorganizare a acestei instituţiuni, sub conducerea directo- 
vului general, inginer Cerchez, un bun technician, un om cu vederi largi şi cu multă expe- 
riență. Directorul General al poștelor și telegrafelor s'a isbit de la inceput, de o dificultate: 
starea de spirit a personalului aflat în subordine, D-a, înainte de a proceda la reorgani- 
zarea serviciilor, a trehbuiţ să se ocupe de o problemă de ordin moral, cu scopul lăudabil 
de a reașeza, disciplina pe bazele solide din trecut şi de a chema, personalul la simţul dato- 
riei. Firește că numai prin reintronarea spiritului de deseiplină și al ierarhiei, prin înlătu- 
rarea polijicei din Administraţie, prin combaterea, funestelor idei de desagregare socială și 
prin apelul făcut tuturor la datorie, a putut apoi, direeţorul general Cerchez, să lucreze și 
in cealaltă direcţiune a refacerei și reorganizărei serviciilor. 

Progresele morale şi materiale nu au întârziat să se manifeste înti”un timp relativ scurt. 
Ca să ne e dă seama de progresele realizate, e bine să stabilim o comparaţiune, între 

situația P. 'L. E. din 1921, cu aceia din 1923. 
Vom căt care a fost lungimea liniilor telegrafice și telefonice din 1921 şi 1933, 

precum și situaţia firelor telegrafice și telefonice din aceiași ani, spre a se putea trage con- 
cluziunile și dovedi mersul spre normalizare. 

In anul 1921, lungimea liniilor telegrafice a fost de 13764,99 km, iar a liniilor te- 
letonice de 6521,6 km. în anul 1923, lungimea liniilor telegrafice a fost de 13805,9 km.; 
iar lungimea liniilor telefonice a fost de 6642,6 lum. 

In anul 1921, lungimea desvoltărei firelor telegrafice a fost de 55646,4 km. ; ; iar aceia 
a firelor telefonice a fost de 36093,7 km. 

In anul 1923, situaţia a, fost următoarea: lungimea desvoltărei firelor telegrafice a 
fost de 56437,4 km.; iar a celei telefonice a fost de 37. 143,7 km.



De ultă parte, traficul poştal, telegrafic şi telefonie a fost considerabil mări; în ul- 
timii doi ani, din cauza îmbunătățirilor făcute. Care au fost aceste îmbunătăţiri 2 

Îmbunătăţiri de ordin technic la telegrat : s'a inlocuit 334 aparate helee orse, 471 
de manipulatoare și 30 aparate Hughes. La oficiul central din Bucureşti s'a făcut o insta- 
laţie absolut modernă, care poate satisface interesele generale. 

Imbunătăţirile în serviciul telefonie au fost: sa inlocuit 502 centrale, iar la cele 
aflate în funcţionare s'a pus 5560 m. de cordoane pentru fişe; s'a instalati un cablu tele- 
fonic inter-urban cu 25 de cirouite şi unul telegrafic cu 50 de fire în București; un cablu 
în Focșani, alte două cabluri în Galaţi şi Constanţa. Centrala telefonică din București, care 
nu mai putea deservi interesele publicului, din cauza lipsei aparatelor şi deci a nwmerilor 
puține, a, fost mărită cu încă 2000 de numere. 

Ce s'a făcut în 1924 
Am văzut progresele realizate la P. T. 'T. în anii 1992-1923, din primul moment al 

venirei guvernului liberal la cârma ţărei, 
Să examinăm acum progresele din anul 1924, din care va reieși în evidență munca 

titanică desfăşurată în ultimul timp. Ne vom ocupa pe rând de serviciile exterioare, de 
construoțiile executate, de liniile înființate sau reparate, precum și de reorganizarea rețelei 
de posturi radio-telegratice şi radio-telefonice din țară. 

| Serviciile exterioare 
In cursul anului 1924, s'a dat serviciilor exterioare o nouă organizare în spirit des- 

centralizator, trecându-se asupra diriginților oficiilor de reședință, parte din atribuţiunile 
dela centru și din acelea ce le aveau Inspectorii regionali, astfel că s'a lăsat; acestora şi 
controlorilor ce'i secondează, posibilitatea de aşi exercita rolul lor de organ de control înta”o 
măsură mai largă care să asigure o mai promptă executare a serviciilor şi o mai corectă 
manipulare a banului public, 

Graţie acestor măsuri, infracțiunile, fraudele şi delapidările sau redus în moi simțitor. 
Pentru orientarea celor chemați să aplice aceste dispoziţii, sa întocmit și instrucţiu- 

nile necesare, | 

Deasemenea, pentru exercitarea atribuţiunilor ce sau deferit cu această ocaziune, 
şefilor și subşetilor de serviciu din Direcţiunea, Generală, Inspectorilor de control și diri- 
ginţilor de oficii, li s'au dat cuvenitele delegaţiuni ministeriale. 

Ca, urmare a organizărei serviciilor exterioare expusă mai sus şi în scop de a des- 
congestiona și mai mulţ lucrările Inspectoratelor de control şi a lăsa și diriginţilor oficiilor 
de reședință posibilitatea, de a avea asupra serviciilor un control adhministrativ cât mai 
întins, s'a căutăt să se ia atribuţiunile acestora, grija lucrărilor de linii şi a ori căror lu- 
crări în legătură cu partea technică, Sa procedat astfel, la reorganizarea serviciilor tech- 
nice înființându-se 5 Inspectorate technice, 

Dar, pentru ca să existe o unitate de acțiune în desfășurarea activităței întregului 
aparat de control, şi în scop de a se putea verifica dela centru însăşi activitutea Înspec- 
ţoratelor de control și a li se da o diveotivă.sănăboasă, va, funcţiona pe lângă Direcţiunea, 
Generală, un Inspectorat General de control, 

Sa pus pe urmă în aplicare o nouă organizare a manipulărei seriptelor prin regis- 
tratură şi arhive, care să asigure un control mai eficace al lucrărilor şi aflarea lor imediaţă.. 

Activitatea în materie de clădiri 1923-1924 
Incă dim'aintea răsboiului se resimţeau o mulţime de lipsuri în instalaţiunile și lo- 

calurile Poștale, lipsuri prin care serviciul era ingreunat,
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Faţă de aceste necesităţi, Direcţiunea Generală P. „I.L. a procedat la construirea localurilor a căror lipsă nu se mai putea îngădui și anume: | 
1. Construcția clădirii centralei Il-a telefonice din Bucureşti 
Această construcţie va adăposti instalaţiile centralei telefonice automate, deocamdată pentu 3000 abonaţi, înlesnind nevoile publice atât prin numărul de noui telefoane ce se vor instala, cât mai ales prin simplitatea și rapiditatea serviciului, 
Profitând de această, construcţie, s'a dispus şi instalarea unvi mare Oficiu de cartier, prin care se vor dispensa locuitorii din acea regiune de a recurge la poșta centrală, pentru nevoile lor, descongestionându-se o parte din serviciile dela poșta centrală. Clădirea, e aproape terminată, iar instalaţiile interioare de încălzire, apă, canal, și lumină, în curs de execuție se vor sfârși în primăvara 1925. 

| | 2. Construcția oficiului de triaj şi tranzit P. T. PT. din Garu de Nord. 
Faţă de numărul mare al coletelor ȘI corespondențelor în genere ce trec prin Bu- curești, dintr'o parte în alţa a țării, s'a impus organizarea unui oficiu care să facă triajul Și reexpedierea acestora, chiar în Gara de Nord, scutindu-se astfel perderile de timp precum și cheltuelile de transporturi inuţile cu ivecerea, coletelor pe la Poşta Centrală. Și aci profitând de construirea acestei clădiri, s'a desis a se instala încă o centrală automaţtă telefonică peatru un nou număr de 3000 abonaţi ; instalarea centralei “telefonice interurbane, care va fi renovată, modernizată și va scuţi cheltuiala aducerii cablelor mari până în centrul orașului ; în fine tot pentru a deservi publicul din acel cartier și din gara de Nurd se va instala acolo o importantă sucursală poștală, 
Prin noua organizaţie se va deplasa, și primirea coletelor numeroase acolo precum și distribuţia coletelor sosite în oraş, ceace va permite un serviciu mai rapid și mai eftin, Lucrarea începută în toamna 1923, se continuă din Sept. 1924, dinti'un credit de 17.000.000 și va, fi gata în Octombrie 199*. 
3. Construirea localului Postului de recepție al telegramelor T. F. FR. pe platoul de lângă închisoarea Văcăreşti, 
Construirea localului unui po-t nou de transmiterea telegranielor T, F. F. la stația Herăstrău. 

Priv executarea acestor clădiri, serviciul TD. PF: P centralizându-se, deservirea inte- veselor publice şi pazticulare vor fi la înălţimea celorlalţe servicii similare din occidenţ, Luerările se execută din toamna, 1924, şi vor fi gata în vara 1995. 
4, Construirea posturilor 'P pi pp. Cluj (terminat) şi Iași în curs. | D. Amenajarea localului şi instalarea uzinei electrice proprii a Palaţului P. 'P.'P. Bucu- vești, constând din 3 grupuri electrogene cu motoare Diesel, spre a obţine curent eftin și la adă- post de eventuale întreruperi la uzinele comunale. Uzina va fi dată în funcţiune în curând. 6. Amenajări şi construcţii de anexe la: „Oficiul tranzit din Portul Constanţa, la, Oficiul Brăila, la Oficiul Gara, Brașov şi Oficiul 'Pemișoara, 
7. Reparaţiuni variate la nai multe Uficii din țară. 
La, direcţia generală a poștelor s'a întocmi apoi programul definitiv al complectărilor de care mai e nevoie, în ordinea urgențelor, program care prevede toaţe nevoile pentru un lung interval de timp în viitor. | 
In linii generale acest program coprinde : 
«] Construirea Oficiilor de tranzit de frontieră: Halmei, Curtici, Jimbolia, (ărigore (ihica- Vodă, Ramadan, Constanţa, (alai. | i
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b] Construirea, Oficiilor de tranzit dela nodurile de 0. fi. laşi, Adjud, Cluj, Ma- 
defalău, 

' 
c] Construirea, oficiilor P. PP. dia țară din care în prima linie: Slatina, Piteşti, 

T.-Severin, Ploeşti, Buzău, Brăila, Piatra-Neamţ, Huși, etc. 

Linii telefonice, telegrafice, etc., executate în 1924 
Iată acum lucrările de mare întreținere și din nou executate în campania de lucru 

1924, în ţoată țara: | 
1. Întinderea, unui circuit telefonie din fire de bronz de 4 m/m. între Bucureşti-Bel- 

grad prin Pitești-Oraiova-Gruia-Radijevatz-Negotin. | 
2. Procurarea şi pozarea unui cablu telefonic Krapuzizat în Dunăre între Gruia-Ra- 

dujevatz pentru legarea circuitului telefonic aerian Busurești-Belgrad. 
3. Unificarea, și repararea traseului pe care s'a întins cirenitul Belgrad, cum și repa- 

rarea traseului și întinderea unui cireuiţ de bronz de 4 m/m dianetru între Craiova-Riliaș, 
care se va intinde însă până la Urşova pentru a fi daj în comunicaţie cu Timişoara. 

4. Întinderea unui cirouit telefonie de bronz de 5 m/m, între Burdujeni-Cernăuţi 
continuat în primăvară până la Grigore Ghica Vodă, frontiera polonă, pentru complectarea 
cirouitului telefonic fost Wiena, care va servi pentru comunicațiile cu Polonia; în prezent 
servește pentru legăturile București-Bacău, București-Cernăuţi. 

5. Reparaţia şi unificarea traseelor noastre telefonice cu traseele căilor ferate între 
București-Gara Inotești, cum și porțiunea Câmpina-Valea Lurgă, 

6. Mărirea actualei centrale telefonice din București de la 6000 la 8000 numere şi 
întinderea cablelor necesare, axanjarea traseelor, ete. 

7. Pozarea, cablului subfluvial între Olteniţa-'Purtucaia, Ismail-Tuleea, Sulina Peri prava, 
și Călăraşi-Silistra, | 

S. Repararea traseelor rupte din cauza furtunei și viscolului din țară ca: Constanţa- 
Fetești-Giurgiu-Comana, Focșani-Tecuci-R.-Sărat- Focşani, 

„9, Legături telefonice au fost execuţate în nordul Basarabiei între localităţile : 
Văscăuţi-P'lorești, Ataki-Dondusani, Dondusani-Edinţi, Bălţi-Seuleni, Sculeni-lași, Edinţi-Ză- 
briceni-Prut, Cobâlnea-G. Bucovăţ şi Rezina-Cineșinţi, 

Organizarea reţelei de posturi Radio-telegrafice şi radio-telefonice. 
In scop de a se putea asigura deservirea corespondenței urgente pe orice timp şi 

in orice ciremnstanţe, s'a stabili; de acum 3 ani organizarea unei reţele Radio-Telegrafice 
ce cuprinde instalațiunea de posturi în principalele centre din ţară, și din care până în 
prezent s'au instalat următoarele : | 

1. In București; la centțrul de Emisiune, s'a terminat de mai bine de un an însta- 
lațiunea postului cu alternaţori de înaltă îrequență de 50 Kw, în antenă, ce serveşte la, tran- 
smiterea cu dispozitive de manipulaţie automată a corespondenței cu posturile Paris, Lon- 
dra, Berlin, etc. — Postul cu are în funcţiune de 4 ani continuă serviciul și va lucra în 
special pentru posturile mai apropiate din ţările străine. 

Postul cu lămpi de 2 kw. în antenă, instalat pe vagoane la staţia Herăstrău, va 
lucra cu posturile dela periferia, ţărei, iar postul cu lămpi dela Marele Stat Major, lucrează 

„cu posturile mai apropiate din ţară precum, Galaţi, Constanţa, Craiova. 
Centrul de recepţie cuprinde actun 5 posturi pentru corespondență generală, insta- 

laţe în 3 pavilioane din Parcul-Carol, 2 posturi la Ministerul de Externe, ce servesc la 
vecepționazea buletinelor de presă, un post la Marele Stat Major şi unul la Ministerul Co-
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municaţiilor, pentru recopţionarea corespondenței dela posturile din țară, şi 2 posturi de recepţie la centralul Radio, dela Direcţia Poștelor. 
Centralul Radio, organizat în Octombrie 1924, la, Direcţia Poștelor, cuprinde apara- tele automate pentru comanda la distanță a manipulaţiei diverselor posturi de emisiune, precum și aparatele automate pentru recepționarea automată imprimată a posturilor străine cu care se lucrează în dnplex. 
In acest mod, serviciul se execută cu o mare urgență și permite o foarie mare in- tensificare a traficului, deoarece pe măsură, ce se face transmisiunea, şi răspunde confirmarea, bunei recepționări. 

| 
In ţară, s'au realiza până în prezent staţiunile cu lămpi dela Galaţi, Constanţa, Oradea-Mare şi Temișşoara, ce sunt în exploatare mai de mult, La Cluj și Craiova, postu- rile de recepție -sunt în funcţiune, iar aparatele pentru transmisiune sunt în curs de mon- tare. La Iași se instalează acum postul de recepție și se lucrează la ridicarea pilonilor metalici pentru antena, postului de emisiune. 
Posturile de recepţie, dela Cernăuţi, Chișinău, urmează a se instala după terminarea instalărei Postului dela, laşi. 

| Pentru vasele serviciului maritim, s'au instalat 6 posturi de sistem cu impulsiune pe cargoboat-uri. 

Pe viitor, pentru desvoltarea reţelei în provincie, numeroase alte centre în care nu sunt prevăzute instalaţiuni de posturi radio-telegrafice, își vor putea procura aparatele de recepție pe care le vor instala la oficiul poștal și primi toată, corespondenţa, buletinelor de presă, bursa, etc. ce se vor transmite de posturile principalelor centre din țară. In Bucureşti, organizarea serviciului Radio-Telegrafic, va fi mult complestaţă în pri- măvara, viitoare când se va termina clădirea centrului de recepție, precum şi instalaţia, noilor posturi cu lămpi de la Herestrău. 
Cu ajutorul acestor posturi şi cu organizaţia ce se complectează necontenit la cea- tralul radio, se va, putea executa un serviciu regulat şi foarte intensiv de corespondență, In afară de mărirea traficului de corespondență, radio telegrafică, organizaţia în curs de executare şi pentru ltadio telefonie, va aduce foarte numeroase servicii ponbiu  trans- mitererea, buletinelor de presă, bursă, meteorologice etc., ce se vor putea primi simultan în toate centrele din țară, ce vor avea posturi de recepție. 
Pe lângă numeroase servicii aduse publicului, Băncilor, : Societăților, această orga - nizare va produce importante venituri și constitui o bună rețea pentru asigurarea cores- pondenței pentru cazurile când sunt întreruperi de fire sau imposibilităţi de a, avea cores- pondența, pentru motive de forță majoră, 

Ministerul Comunicaţiilor, ca, să intensifice traficul, ca să creieze avantagii publicului și să provoace rapiditatea, în expediţie și primire, a trebuit pe urmă, prin directiunea P. T. 'D, să mărească uumărul birourilor poștale, al curselor, precum şi al vagoanelor poștale. Această, augumentare a serviciilor locale și ambulante, a necesitat Și o mărire a personalului deservent, În urma acestor reale și necesare imbunătățiri aduse, veniturile P, 7. 'P. sau dublat in cursul anului 1924, ceace dovedește o excelentă, administraţie și un inceput de norma- lizare înlbucurător în această instituţie,
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ACTIVITATEA DIRECŢIEI GENERALE A N.F.R. 
Îndată după încheierea, păcei, în anul 1918, serviciul fluvial al statului, a început în mod treptat reluarea curselor de pasageri şi măsturi care funcționau înainte de răsboiu. 
Cum însă teritoriul României se mărise la malul Dunărei cu două provineii noui: 

Basarabia şi Panatul, s'a simțit: necesitatea de a se înființa și alte curse pentru deservirea, 
populațiunei orașelor de pe Dunăre, din acele provincii. Astfel pe lângă cursele de pasageri 
regulate: Galaţi-Brăila, Brăila-Tulcea-Sulina, Brăila-Măcin, Călărași-Silistra-Ostrov, Giurgiu- 
Rusciuc, s'au înființat în ultimul timp următoarele curse noui : Brăila-Ismail- Văleov, (ralați- 
Silistra, Turnu-Severin, Baziaș şi (ialaţi-'P.-Severin. 

Pe lângă acestea, s'au înființat case vegulute de mărfuri colele, care deservesc linia, Brăila-Galaţi-Vâlcov şi Sulina, odată pe săptămână, și cele între Galaţi-T. Severin, care de- servesc linia la fiecare 10 zile. 
Întrucât vasele de pasageri ce posedă, serviciul după răsboiu, nu ereau suficiente pentru a deservi toate liniile, sau căutat mijloacele pentru a se construi alte vase de pa- sageri, recurgându-se la transformarea din remorehere capturate dela inamic în timpul răs- 

boiului, refăcându-le în vase de pasageri și astfel sa putut realiza vasele de pasageri : 
Romdniu-Aave de 700 cai putere în 1923, și Avram Iancu de 475 cai putere în 1924, 

Pe lângă aceasta, s'a reparat şi refăcut complect Principele Nicolae in 1993, vas ce 
a fost achizionat dela Pescăriile Statului, 

In afară de vasele de pasageri, sa putut repara și reface vasele capturate dela, inamic 
și anume remorcherele : Abrud de 300 cai puțere, Cerna de 200 cai puţere, Putna, şi Dorna, de câte 180 cai putere, în 1922, şi Decebal de 1200 cai putere, Alba-Iulia de 900 cai pu- 
tere și Miron Costin de 600 cai putere în 1924. 

Parcul de şlepuri al serviciului sa mărit după răsboiu, în ultiinii trei cui, cu circa 25 şlepuri, din cele capturate dela inamic. 
Pe viitor urmează a se complecta veparațiunile la Principele Carol, vas de pasageri și a se amenaja din nou vasul Sarmisegetuza, pentru cursa mare Galaţi-Severin: 
Parcul de vase al N. F. R, și porturile vor fi încă mult ameliorate în 1925 deoarece s'a acordat creditele extraordinare următoare: 50 milioane pentru porturi, navigația fluvială și docuri (1923); 40 milioane pentru porturile fluviale Galaţi, cele din Basarabia pe Prut și portul Giurgiu (1924); 30 milioane pentru reparația vaporului Dacia al serviciului Ma- ritim Român (1924); 17 milioane pentru repararea vaporului Împăratul Traian, al $. MR. (1925) ; deci în total s'a acordat 137 milioane, 

Serviciul Hidraulic 
Atribuţiunile serviciului hidraulic sunt; construcțiunea, întreţinerea și exploatarea por- turilor dunăreve, precum și întreținerea și semnalizarea senalului navigabil pe Dunăre și Prut, Ca, oricine să-și poată da seama de ceeace a făcut guvernul. liberal pentru imbună- tăţirea, porturilor, nu avem decât să arătăm sumele cari au fost alocate serviciului hi- draulic în ultimii ani, — Aceste sume au fost de două, feluri : alocaţiuni bugetare şi crediţe extraordinare, şi anume : 

. Alooaţiuni bugetare Oredite- extra-ordinare 
Exerciţiul 1922—1933 . .-. , 15.990.610 lei 8.000.000; lei 

Ș 1923 (9 luni) . „16.249.405 ,„,  16.500:000 
» 1994. . . . . . 41.807.900 m» 40.000.000 
- 195... „46.807.900 , — 

Graţie creditelor extraordinare, serviciul hidraulic, în afară de lucrările curenţe 

  

» 

»
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de întreţinere a porturilor Și a senalului navigabil, a putut să lucreze la scoaterea vaselor inecate în Dunăre în timpul răsboiului, precum şi la inărirea capacităţii porturilor, Vom enumera pe scurţ, principalele lucrări întreprinse de serviciul hidraulic în anii 1929, 1993, şi 1994, 
| 

1. Scoiterea vaselor inecale în Dunăve. Sau scos următoarele vase înecate din timpul răsboiului : remorcherele 'Pelemacos şi Danubius ; șlepurile : N. i. R. 304, No. VI, Pascin, No. IV, No. III, No. AVII, Erni Fifi şi Traian; pontoanele Danubius No. Î, No. II, tu- bularul maritim No. I, No. LI, No, III, tubularul fluvial No. I şi No. II ; vase diverse: macaraua, plutitoare a docurilor, de- 40 tone putere de ridicare și un Saland de dragaje, Scoaterea macaralei plutitoare înecată în basenul Docurilor Galaţi, pe lângă câş- tigul ce reprezintă, acest aparat, a degajat; cheul docurilo» de această epavă, care impie- dica acostarea vaselor în acel punct unde se află instalată o macara fixă de mare putere și caze nu puţea fi utilizată din această cauză, Si 
2. S'a reparat şi pus în funcționare vase noui pentru serviciul dragajelor și a sem- nalizărei și anume : renorcharele Basarabia, Bucovina, Bujorescu, Frida şi Bistriţa, 3. Pontoanele inecate şi salvate au fost aduse la Giurgiu, puse in reparaţie și date spre utilizare în Porturi, pe măsura terminării reparațiilor, 
4. Direcţia Generală a N. F. BR. a dispus apoi complecsarea cu apavata noui, a ins- talaţiilor pentru scoatarea vaselor înecate şi anume: a) Sau amenajat 3 șlepuri (șlopurile Ne. V, VI şi VII) cu pomp2 centrifuge de mare debit (de 250 la 300 n, diametru) și cu pompe veiulante do presiune mare, acţionate de maşini cu abuzi san motoare de benzină. Instalaţiile au fost făcute la Șantierul dela Giuxgiu ; b) Sau mărit grinzile metalice la, pon- toanele mari ridicătoare în scopul de a se putea ridica, epave de dimensiuni mai marii, Lu- crarea, s'a executaţ de Şantierul naval de la Turnul Severin, 
În direcțiunea mărirei capacităţei porlurilor s'au întreprins lucrări însemnate pentru mărirea, capacităţei de primiri, și expedieri a porturilor Galaţi, Reni, Kilia-Nouă, Ismail, Isaccea precum și a portului Giurgiu. In afară de aceasta, s'au făcut lucrări importante de reconstrucţiune în portul Olteniţa, 
La portal Galaţi s'a lucrat cu activitate la terminarea basenului pentru lemnărie, început în portul Galaţi înaintea răsboiu și la, care din cauza evenimentelor şi a lipsei de fonduri se suspendase lucrările, Basenul este am terminat EI are 500 metri lungime și o lărgime la fund variind înţre 250 și 150 umori; o adâncime de 6,50 metri sub etiaj. El are în interiori 9 dane (locuri de acostare pentru vapoare) iar la Dunăre încă 10 dane, adică în total 19 dane, de câte 110 metsi lungime, suficiente pentru vasele cele mai mari ce pot intra pe Dunăre. In jurul basenului și dealungui malului de Dunăre se află construită o platformă insubmersibilă, (terenul este inundabil și 4 trebuit supraînălțat cu un rambleu de 2,50 m. inălţime) prevăzute cu șosele și linii ferate de garaj. Această platformă, la finele anului 1924, avea o suprafață de 280.000 m. p. și este destinată pentru depozitarea lem- năriei de export, In afară de basenul de lemnărie s'a mai executat, la Galaţi refacerea cheului din port şi a platiormei pe o lungime de 200 metri, surpate în timpul răsboiului și care nu se putuse reface din cauza evenimentelor şi a lipsei de fonduri, 
La Portul Reni-amonte, s'a executaţ; în 1924, un chei de piatră pe o lungime de 200 m. iar la Portul heni-aval, s'a executat de-alungul Dunărei o platformă insubmersibilă pe o lungime de 600 m., s'au construit și 6 estacade de lemn pentru debareadere,
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La portul Kiliu- Nou, s'a executat o platforină insubmersibilă de alungul Dunărei pe 300 m. lungime, cu 3 estacade. 
La portul Ismail, s'au inceput lucrările pentru mărirea portului, prelungindu-se cheul de piatră cu aproximativ 100 an, și impietruindu-se platformele şi şoselele, 
La portul Isaccea, Sa consțruit; o șosea insubmersibilă de aproximativ 1000 un, lungiine peste insula Ada, și s'a făcut un vambleu de piatră peste brațul ce desparte/ţărmul de insula Ada. Prin aceste lucrări se leagă debareaderul de la Dunăre direct cu orașul Isaccea, La portul Giurgiu, s'a inceput în toamna anului 1924, lucrările pentru mărirea capa- cităței portului. Până la finele anului 1924, se făcuse supra înălţarea cheului pe o lungime de 2.40 m. precum şi supra lărgirea platformei portului, po o lungime de 300 m. şi 30 m. lărgime, rambleul având o inălţime aproximativ de 290 m. In afară de aceasta s'a început construirea unei magazii de mărturi de 7X20 m. 
La portul Olteniţa, sa executat înlocuirea, cheului vechiu de lemn cu un cheu de piatră pe o lungime de 180 m. 

sk * * 

Din cele expuse mai sus, reiese în strălucit relief, munca de refacere ce s'a săvârşiţ sub guvernul liberal, la direcția generală a N. F. R. In această operă guvernul a avut preţioasa colaborare a inginerului I. Vardala, Directorul General AN.F.R, 

RCTIVITATEA SERVICIULUI MARITIM ROMÂN 

În timpul răsboiului toate vasele S. M. R. afară de vaporul „București“ ereau puse la dispoziția Marinei Militare ruse în Marea Neagră, conform unor contracte prin care se " angajase a ne restitui vapoarele în aceiași bună stare ca la predare. In schimb Marina rusă, trebuia să, ne întreţină echipajele românești și eventual să ne plătească o chirie pentru acele vase care nu ar fi fost întrebuințate pentru scopuri pur milităreşti. Din cauza evenimentelor din Rusia, aceste angajamente nu s'au ținut până, la ștârşit și vasele treptat au revenit, conduse de echipajele lor româneşti, între lunile August și Neembrie 1918, înt'o stare lamentabilă, devastate, în parte de bolșevicii ruşi, unul găurit prin torpiloare, altul prin eşuare. Guvernul rus ne-a recunoscut la predare datoria de 16 1/, milioane lei aur şi 11/, milioane ruble aur pentru întrebuinţarea vaselor de marti, ŞI 91/, milioane lei aur pentru repunerea vaselor postale în situație de a fi reprimite de noi în coformitate cu contractele, 
Vasul „București“ găsindu-se la închiderea Dardanelelur în apele franceze a fost uţilizat la intrarea noastră în răsboiu și până la, sfârșit, la transporturi de munițiuni pentru noi și aliaţi, făcând curse între porturile franceze și engleze la Vladiwostok şi Arhangelsk, Imediat după armistițiu prezentându-se problema, repatrierei trupelor aliate din Orient ȘI readucerea în ţară a prizonierilor noștri de răsbuiu prin Marsilia, în acest scop s'au pus vasele de călători în stare de navigabilitate pentru a putea face aceste transporturi. (lipsea rufărie, veselă etc.) cheltuind aproximativ 300.000 franci. In această stare, vasele „Regele Carol“, „România, „Impăratul 'Traiane ȘI „Dacia“ sau instituit în serviciu bimensual de legătură între Marsilia și Galaţi, podul de peste Boscea fiind distrus, nu sa putut face Constanţa cap de linie. Vaporul „Principasa Maria“ nu a fost utilizat în acest serviciu ei a fost primul pus în reparaţie radicală, după care au urmat rând pe rând şi celelalte, lucră- rile fiind făcute parte la Livorno, parte la, Constantinopol și ce s'a putut, în ţară, 

14



La sfârşitul anului 1923, graţie mijloacelor acordate de guvern ani avi toate vasele de pasageri reparate şi aduse în stare de a face curse ca; inainte de răsboiu. S'a întâmplat însă incendiul de pe vaporul „Dacia care a avut loc tocmai când era, gata să plece pentru a fi andocat la, Constantinopol, după complecta terminare a reparațiilor, nenorocire care a imobilizat vasul probabil până la Iulie 1925. | | Vapoarele de marfă : Turnbl-Severin, Carpaţi, Bucegi, Constanţa, Iaşi și Dobrogea, au fost și ele toate aduse, rând pe rând, în stare de navigabilitate şi de a transporta măr- furi fără pericol, afară de vaporul „București“ care aflându-se la, predare (de către marina, franceză), în starea cea mai bună, a fost lăsat la urmă spre a fi reparat, Acest vapor este scos actun din cursă fiind în inposibilitate de a mai naviga cu siguranță, și va, fi reparat radical în cursul anului 1995. | | Vasele de marfă au fost puse în serviciu după reparația sumară imediat la redes- chiderea Dardanelelor şi intrebuințaţe pentru reaprovizionarea țării cu grâu, făină, şi alte mărfuri aduse mai ales din Canada şi Statele Unite, precum și pentru aducerea în ţară a marelui stoc de nmuniţiuni şi material de răsboiu, aflat în Anglia şi Nordul Franţei. După terminarea acestui serviciu nerenumerat, vasele au fost puse pe rând în stare de a naviga, în concurență cu celelalte vase străine, făcând serviciu de export şi import normal, Repa- rația acestora s'a executat asemenea, făcându-se la Livorno și Constantinopol, ceeace nu s'a. putut face în țară. | 
| | 

* 

* % 

Astfel, astăzi, când vasele S. M.R. au fost renovate, ele asigură pasagerilor curse regulate, în condiţii de confort și iuţeală, mult superioare vaselor «are aparţin societăţilor maritime de navigaţiune străine din Orient. Cursele se fac regulat la Constantinopol, Piereu, Iafta,. 
Vasele de comerţ fac curse regulate în porţurile orientale și ocoidentale, cu un per- sonal bine pregătit. 
De la 1922 până la 1924, 5. M R.—ca și S, N. F. — a fost complect normalizat, Ministrul Comunicaţiilor, în îndeplinirea, acestei opere pozitive, a fost; bine secondat de Comandorul G. Mărgineanu, Divectorul $. M.R. 

2 

Din cele expuse mai sus, reiese că la Ministerul Comunicaţiilor, dela 1922 și până astăzi, atât sub conducerea generalului 'Praian Moșoiu, cât și sub conducerea generalului Artur Văitoianu, s'a desfăşurat o întinsă şi fecundă activitate, care a dat rezultatele bune arătate. Normalizându-se circulația trenurilor de călători și de măriuri, precum şi circulaţia vaselor de călători şi mărturi, pe mări și Dunăre, sa putut înlătura marea criză a trans- porturilor care a influenţat; atât de simţitor asupra vieţii noastre economice. | Opera pozitivă îndepliniţă de cei doi miniștrii ai comunicaţiilor, precum şi de direc- torii generali a C. PR, P.T.T, SMR. și N. F. R. a provocat efecte salutare în toate direcţiile activițăței sociale și econoriice, | 
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XVII. 

ACTIVITATEA MINISTERULUI INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI 

Sub guvernele dinainte de 1922, nu s'a legiferat în legătură cu punerea în valoare 
a surselor noastre de bogăţie, nu s'a dat toată ajențiunea cuvenită intereselor reclamate de 
Industrie și Comerţ, dar s'a, practicat o politică economică, lipsită de directivă şi fără baze solide. 

Deaceea, balanța economică a României până în anul 1922, a prezentat o situaţie 
absolut defavorabilă, In anul 1922, guvernul liberal, a pus în practică o politică economică» 
impusă de noile cerinți ale României întregite și ale cărei principii au fost fixate în noul 
pact fundamental. 

Care sunt acele principii? Punerea în valoare a tuturor isvoarelor de bogăţie și 
organizarea economică, unitară a ţărei pe baze solide. 

Inainte însă de a se pune în practică noua politică, economică, fixată în linii largi 
de partidul liberal, Ministrul Industriei și Comerţului din 1922, V. Sassu, a restabilit ordinea, 
la departamentul său, punând capăt abuzurilor, ilegalităţilor, traficului cu permisele, etc, 
In modul acesta Ministerul Industriei şi Comerţului a, câștigat prestigiul de care avea abso- 
lută nevoie şi suocesorul lui V. Sassu, Panered Constantinescu, și-a consacrat, activitatea, 
în Direcţia întoomirei proectelor de legi, în acord cu principiile economice înscrise în noua, 
constituție. | 

S'a întoomit o legislaţie specială, de o importanță considerabilă, privitoare la punerea 
in exploaţare a isvoarelor noastre de energie — cum sunt, minele, combustibilele de origină și 
natură solidă, lichidă şi gazoasă; apoi, s'a, întocmit o legislație complectă relativă la comer- 
cializarea, întreprinderilor cu caracter economie, | 

Să examinăm economia, legilor din primul grup (isvoarele noastre de energie). 
Tancred Constantinescu, Ministrul Industriei şi Comerţului, a fost preocupat, în 

primul rând, de realizarea unităţii în noul regim ecomic al României. Astfel, urmau să, fie 
inlăturate deosebitele regimuri ale minelor (isvoare de energie epuizabile în timp, care exisţau 
la noi până în 1924, și contribuiau să zădărnicească opera de refacere și consolidare a 
țărei, în toate ramurile de activitate. | 

In chestia legiterărei isvoarelor de energie, s'a întoeimnit importanta lege a minelor, 
1. Legea minelor. . 
Până la 1916, România veche a uvut un regim al minelor bazat la început pe 

dispozițiunile legei din 1859, api a legei din 1900, care a fost complectaţă în 1904 cu alte 
dispozițiuni în legătură cu concesiunile petrolifere. In teritoriile alipite, până la 1916, au 
fost regimuri deosebite. In Ardeal, Banat, Maramureș și ţinuturile ungurene, a fost regimul 
stabilit pe baza legii din 1854, care se aplica în tot cuprinsul fostului unperiu Austro-
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Ungar și care a fost apoi complectată cu mai mulţe deciziuni și statute speciale pentu diferite regiuni. In ținutul Bucovinei sa, aplicat legea din 1854, precum și legea din 1856. Aceasta din urmă a fost modificaţă în 1582 în ceea, ce privește regiunile petrolifere. In Basarabia s'a aplicat legea, Rusă din 1862, în care se prevedea, că întreg subsolul aparținea, în drept şi în fapt, proprietarului suprafeței terenului. 
Nu puteam să lăsăm aceste regimuri diferite în ce priveşte bogăţiile subsolului”nostau Și nici existența unor principii deosebite şi diametral opuse privitoare la regimul minier, in raport cu natura zăcămintelor şi cu principiile politice a, statului Român, În noua constituție sa inscris principiul naţionalizării subsolului, — principiu care asigură statului o exploatare a bogățiilor sale miniere, nu atât în folosul său, cât pentru activarea și înflorirea vieţei economice şi mărirea producțiunei, în toate direcţiile și deci la augmentarea avuţiei publice, Deoparte, nevoile economice interne; iar de altă parte, nevoia de a-ne asigura, o situație bună pe piețele iuternaţionale, ne-a dictat să, avem asigurat un regim al minelor, care să dea, impuls vieţei econoniice, în interior, în perfect âcord cu politica generală economică a Statelor Europene. | a Legea minelor cuprinde dispozițiuni, care asigură o excelenţă și rapidă punere în valoare a zăcămintelor subsolului românesc. In ce priveşte, în particular, exploatările gismentelor de combustibil epuizabili în timp (solizi, lichizi sau găzoși), s'a luat în conside- rație, atât interesele naționale, câ și interesele : internaţionale, punânâu-se în acord prin dispozițiuni raţionale, care au fost luate în ţoate ţările. Criţicele care au fost fotmulate în potriva legei minelor, că unele dispozițiuni dintr'ânsa, ar putea, indispune capitalurile străine prin garanţiile ce s'au asigurat statului Român, sunt netundate, o Nu există stat; care în materie de exploatare a subsolului, să nu-și fi luat, garanții de aceiaşi valoare, ca și cele luate, prin această, lege, de statul român. Numai aceia: care ar îi dorit stabilirea unui regim excepțional de favoare, pentru capitalurile internăţionale, în exploatările avuţiilor noastre miniere, au putut vedea în legea, minelor, o lege îndreptată, împotriva altora, 

N a Guvernul liberal trebuia, să aibă în primul rând grija int6reselor naţionale, — el era dator să le apere și să le asigure prin toate mijloacele — și apoi interesele străine, Dâs, după cum am spus, în deosebi, în ce priveşte punerea în valoare a gismentelor de petrol din România, el a luat în considerație poliţica mondială a petrolului, punând-o în concor= danță cu politica noastră economică, | a 2 Lega energiei. | i Isvoarele din energie ale României sunt numeroase și multiple. El6 "urmau să fie astfel puse în valoare, în cât să se asigure utilizarea, și distribuirea, lor pe o sară cât mai întinsă. In special isvoarele de energie hidraulică sunţ acelea care interesează transpor- turile, uzinele termice, eto. In legea eneregiei s'a stabili; normele de producâre şi distri- buire a energiei hidraulice, Se vor putea, construi uzine termice în diferite regiuni ale țărei, centre de utilizare a energiei, rețele, care vor fi puse la dispoziţia statului, județelor sau comunelor ; apoi rețele, cari vor fi date în concesiune particularilor in”condiţiunile pre- văzute de această lege și de regulamentul ei. Sa stabilit că în aceste concesiuni, âcordate particularilor, să se ia, în seamă utilizarea cât mai bună a energiilor naturale și putinţa, conclucrărei cu alte instalaţiuni similare, în vederea distribuirei unitare a energiei, care va da, de sigur, excelente rezultate. Legiutorul a, respectat, instalaţiunile de exploatarea ener- giei, care se aflau in funcțiune la promulgarea legei, | 

*
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3. Legea comertializiirei. ” 
S'a experimentat în România sistemul exploatărei in regie a multor intreprinderi, 

întreprinderi, în care sunt interesaţi statul. și particularii. Experienţa făcută până azi a do- 
vedit că statul nu. e buni tomerciat şi exploatările în regie prezintă mari dificultăți. 

Sa întoemiţ deci la, Ministerul Indiistriei și Comerţului, legea relativă la comer- 
cilizarea acelor întreprinderei, care nu sunt în imediată şi strânsă legătură cu interesele 
apărărei naționale. Proiectul acesta prevede un sistem mixt, care sa dovedit a fi cel mai 
practic, de oarece statul aduce aportul său, şi particularii, de asemenea. Pentru economia 
naţională, participarea, statului şi a pasticularilor, în unele întreprinderi de interes obstesc, 
va îi de cel mai mare folos. Deoparte, statul îşi va, putea creia venituri mai importante ; 
particularii, interesați în întreprinderile zespective, vor câștiga şi ei, iar inţeresele generale 
vor. fi satisfăcute in condițiuni superioare. 

„Sistemul mixt de exploatare va da un caracter comercial intreprinderilor respective 
și asţfel economia generâlă va fi în câștig, prin avântul ce va lua, 

Balanța Comercială a României 

Dacă facem o comparaţie între balanţa comercială dela 1919 până la 1925, consta» 
tâm un progres real. 

In anul 1919, producţia era aproape oprită şi ne 'aprovizionam cu numeroase ar- 
ticole din străinătate, 

Astfel, în acest an am importat 413. 939 tone, cantităţi în valoare de lei 3.762.300.013 
ȘI am , exportat numai 109.140 tone cantităţi, care au reprezentat o valoare de 104.384.720 lei. 

> Soldaul balanţii comerciale pe anul 1919 a prezentat un deficit de 3.657.915.993 lei. 
In anul 1920, s'a importat: 304.485 tone cantităţi în valoare de lei 6.980.290.494 şi 

sa exportat : 1.466.314 tone cantităţi în valoare de 3.447.782.064 lei. 
Soldul balanței comerciale pe anul 1920, a prezentat un deficit de 3.532.508. [ 130 lei. 
In anul 1921, s'a importat: 615.451 tone cantităţi în valoare de 12.145.405.053 lei 

şi s'a exportat, : 2.712.116 tone cantităţi în. valoare de 8.259.356.227 lei, 
Soldul balanței pe anul 1921, a prezentat un deficit de 3.886.048.826 lei. 
Din cifrele de mai sus reesă că de la 1919 — 1921 deficitul balanței noastre comer- 

„ciale s'a zidicat la un total de 17.000.000.000 lei. 
„Guvernul liberal de sub președinția lui Ion I. C. Brătianu, prin noua politică eco- 

nomică pusă în practică, a sporit producţia într'o măsură foarte apreciabilă și simțită, Ca 
să readucă la normal economia noastră naţională, înt”o epocă în care s'a simţit mai ac- 
centuat efectele deprecierei leului, prin . urcarea crescândă a prețurilor, s'a luat calea mij- 
locie, ca să se poată trece, treptat, treptaţ, fără salturi brusce, dela regimul de prohibi- 
ţiune, dela regimul de contingentare și de permise, la libertatea desăvârşită a comerțului, 
In primul rând s'a modificat regimul vamal, stabilindu-se taxe de export pentru unele pro- 
duse de întâia necesitate — cu scopul de a apăra pe consumatori — însă în așa măsură 
încâţ să nu oprească cu desăvârșire exportul și să nu prejudicieze producţia. Acest regim 
tranzitor se impunea din cauza balanței noastre deficitare, a. deprecierei leului și a scum- 
petei vieței care apăsa pe consumator. Deopaite sa impus taxe la export spre a veni în 
ajutorul populaţiunei nevoiașe, ca articolele de întâia necesitate să nu treacă în străinătaţe 
iar de altă parte s'a incurajat, prin toate mijloacele, produeţia, 

“Politica economică ă guvernului liberal a dat roade bune. Dovada se face cu cifrele
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balanței comerciale. Astfel în anul 1992 sa importat : 583.668 tone cantități în valoare de 12.321.366.301 lei şi s'a exportat : 4.066.352 tone cantități în valoare de 14.027.376.216 lei, In anul 1923, sa importat : 703.274 tone cantităţi în valoare de 19.712.941.400 lei, ŞI s'a exportat : 4.878.210 tone cantități în valoare de 24.372 675.295 lei, 

Balanța comercială NEI 

Pe anii 1992-] 923 

1992: + 1.702.009.915 lei 
1923: + 4.659.733.895 

Total general : + 6.361.743.810 Iată cum odată cu punerea în aplicare a politice economice a guvernului liberal, balanța noastră comercială, din deficitară cum a fost dela 1919 — 1922, a ajuns să pre- zinte excedente dela 1929 până la 1995, 
Cifrele sunt suficient de elocinte în această privinţă şi ele fac demonstraţia olagă că măsurile luate de Ministerul Industrie și Comerţului, au înfluențat favorabil balanța noastră comercială, Această balanţă a fost echilibrată și va înregistra de acum înainte excedente și mai mari, care vor avea efecte salutare asupra situației balanței conturilor. Dacă s'ar fi lăsat, dela, început, libertatea, desăvârșiţă a, comerțului, de Sigur că pe- zultatul ar fi fosţ dezastruos, de oarece puterea de cumpărare a leului în interiorul ţărei fiind superioară, puterei de cumpărare a leului pe pieţele streine, am fi înregistrat  auţo- matic o bruscă, şi vertiginoasă urcare a preţurilor în interior, care ar fi sdruncinaţ adânc întreaga, economie a țărei, prin stânjenirea producţiei și prin dezechilibrarea, vieţei  econo- mice a familiilor. Efectele's'ar fi resimţit, deci, și în direcţia socială, nu numai în cea, economică, Guvernul liberal a procedat însă cu înţslepciune și cei doi miniştri ai Industriei şi Co- merţaului, s'au inspiraţ dela principiile politicei economice fixată în programul partidului liberal, 

cesta s'a modificat tariful general vamal și s'a inţrodus taxele în monedă — aur. Anii 1922 — 1925 pot fi consideraţi ca buni în rezultate, în privinţa, punerei în prac- tică a părţei întâia din programul economic al guvernului. După cum am spus, în partea înţâia sa prevăzut mijloacele impuse de o epocă de: tranziție, Partea a doua a acestui program implică o revizuire toţală a tarifului general vamal; asigurarea, libertăţei comerțului, de îndată ce viața economică şi finanţele noaştre 
vor fi consolidate ; reluarea, politicei convențiilor comerciale ; organizarea şi punerea în va- loare a produeţiunei; stabilirea unui acord cât mai strâns înţre politica reclamaţă de 800- nomia naţională — care cade în sarcina Ministerului Industriei şi Comerţului — și politica 
transporturilor — care cade în sarcina Ministerului Comunicaţiilor. In acelaș timp Ministerul Industriei şi Comerţului n'a rămas ioditerend față de su- 
ferințele suportate de populațiune din pricina speculațiunei ilicite, E] a venit cu legea pentru infrânarea .speculei ilicite. Această lege pusă în aplicare, a da in anul precedent un venit Ministerului Industriei şi Comerţului de 5 milioane lei. | a | Venituri. Veniturile Ministerului Industriei şi Comerţului au mers crescând de la 
1922 până astăzi. 

| 
| | | Serviciul de „Măsuri şi Greutăţi“ prezintă venituri provenite din verificarea instru-
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mentelor de măsurat, care sau evaluat; în 1924 la 20 milioane lei; în bugetul exerciţiului 
1925, ele au vost evaluate la 30 milioane, adică în plus cu 10 inilioane. 

Conform. legei minelor (art. 192, 123 şi 124), se prevăd taxe fixe şi proporționale, 
impozite și redeyențe miniere, care pot da un venit de peste 360.000.000 lei, 

Ministerul Industriei și Comerţului a exploatat direct următoarele uzine şi mine. 
1. Uzinele și minele metalurgice „Baia Mase“; 2. Uzinele de fier Hunedoara ; 3. Minele de 
cărbuni „Lonea“; 4. Gazul natural Cluj; 5. Uzinele metalo-chimice „Zlatna“; 6. Minele 
metalice „Abpud“; 7. Uzinele de fier „Cugirk; 8. Minele metalice „Săcarâmbe, 

Totalul acestor exploaţări de uzine şi mine se evaluează la peste 450.000.000 lei. 
Sa înfiinţat; de Ministerul Industriei şi Comerțului ateliere de industrie casnică; 

precum şi localuri noui la serviciul exterior al măsurilor şi greutăților. 
Tancred Constantinescu, Ministrul Industriei şi Comerţului, a întocmit și un proect 

de lege foarte important relativ la standardizarea cerealelor. | 
Care este economia acestui proect; de lege. 
Ea, va ușura considerabil situaţia micilor cultivatori de pământ, deoarece o organi- 

zaţie gubvenţionată de Stat le va, procura semințe de cea mai bună calitate și pe un preţ 
cât se poate de redus. Se vor înființa apoi „standarde“ oficiale de eereale pentru grâu, 
porumb, orz, ovăz şi secară, luându-să ca bază tipurile mondiale; se vor clasa partidele de 
cereale, se vor înmagazina, curăţii şi condiționa; se vor organiza servicii pentru înmagazi- 
narea şi manipularea, cerealelor. 

Se va, tinde la suprimarea, pentru micii producători, care formează marea majoritate 
a producătorilor, a ințermediarilor exploatatori. Sub noul regim agrar, în vigoare azi, micii 
cultivatori. şi producători de pământ, neputând selecționa seminţele, neputând condiţionă 
recoltele, nu pot obţine întreaga valoare a producţiei lor. Iată pentru ce legea de standar- 
dizare a cerealelor va contribui la sporirea producţiei agricole și la o justă valorificare a 
recoltei, în avanţagiul micilor producători, care sunt ţăranii. 

* 

% * 

În rezumat, în conformitate cu principiile generale stabilite în noua constituţie, Minis- 
terul Industriei şi Comerțului a întocmit legi de o mare importanță, care vor conțribui la 
sporirea avuţiei naţionale şi la îndrumarea, vieţei noastre economice pe căile indicate de 
nevoile poporului românesc. 

Noua legislaţie minieră, și a surselor de energie, va contribui, în gradul cel mai înalt, 
la, îndrumarea solidă a economiei naţionale şi la, sporirea produgţiei. 

S'a restabilit echilibrul balanței comerciale și de la 1922 această balanță a început 
să dea, excedente, de unde până la acel an ea prezenta mari deficite. Aceste excedente vor 
spori din an în an, 

Graţie măsurilor luate de acest departamenţ, prin punerea în aplicare a legei pentru 
înfrânarea, speculei ilicite, s'a, pus ordine în comerț și s'a adus reale și simțite avantagii 
populațiunii nevoiaşe. | | 

Activitatea Ministerului Industriei şi Comerțului a fost toată îndreptată în direcția 
mărirei puterei de producţie, a normalizărei vieței noastre economice şi a punerei în valoare, 
în mod treptat, prin etape succesive, a marilor bogății naţionale. 
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XVIII. 

ACTIVITATEA DEPARTAMENTULUI MUNCEI, COOPERAŢIILOR ŞI 
RASIGURĂRILOR SOCIALE 

La departamentul muncei, cooperaţiei și asigurărilor sociale, sub conducerea Minis- 
trului N. D. Chirculescu, s'a dat toată atențiunea problemelor sociale şi in deosebi problemei 
muncitoreşti. 

Partidul liberal, hotărit ostil organizațiilor comuniste și privind cu simpatie pe cele 
social-democrate, capabile să dea roade binefăcătoare, nu a inţeles să creaze nici un obstacol 
în drumul desvoltărei acestora din urmă. 

Ministrul N. D. Chivculescu, democrat sincer şi convins, a contribuit mult la desvol- 
tarea acestor ultime organizaţii sănătoase şi, de câte ori s'a ivit prilegiul, a intervenit în 
favoarea muncitorilor şi meseriașilor, protejând organizațiile lov și ajutându-le. 

Experienţa făcută în apus a dovedit că grupările muncitoreşti nu pot propăşi decât, 
pe cale de ordine și de organizare râțională, în cadrul intereselor generale; dacă in Marea 
Britanie, sau în marea republică nord-A mericană, - organizaţiile muncitorești au ajuns forţe 
formidabile, ca să-şi impună, influența lor binefăcătoare, :upoi aceasta se explică tocmai prin 
aceia că ele au căutat realizarea revindecărilor lor pe cale parlamentară, prin mijlocirea 
legilor reclamate de ele. 

Programul partidului Naţional-Liberal a prevăzut, între alte reforme, ridicarea clusei 
muncitorești, participarea lucrătorilor la beneficiile intreprinderei, minimum de salariu, organizarea 
rațională a inuncei, organizarea asigurărilor mumcitorești, protecțiunea muncei, ete. 

Guvernul liberal a încredinţat realizarea acestui program unui om ponderat, dotat 
cu un remarcabil spiriţ de observaţiune, de analiză, și de organizaţiune, la care se adaugă 
o energie calmă, dar hotărâtă. | 

Ministrul N. D. Chireulescu e un om politie modern, cu întinse și variaţe cunoștințe, 
cu o mare experiență, cu vederi largi și idei, pe cât de liberale, pe atât de generoase. El 
e un adânc cunoscător al vremurilor și al oamenilor. Problemele sociale șI în deosebi pro- 
blemele muncitorești, le-a studiat cu pasiune şi cu un interes remareabil, încă dela debutul 
său în viața publică, - | 

„Ca un om care s'a, ridicat; numai prin munca sa proprie, fără sforțări, fără înjosiri, 
fără deşertăciuni și ca unul care trăind între cei obiziuiți, le-a înţeles” mai bine sufletul şi 
nevoile, era cel mai indicaţ să-i revie sarcina organizărei sociale sub guvernul liberal. 

EI înţelege partect cerințele poruncitoure ule epocei prin care ţrecom și importanţi ce 
o prezintă în viaţa economică și socială, Și pontru viitorul țărei, ocrotirea Incrătovilui şi asi- 
gutrarea sa, . : - 2 :
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Iniţiaţii asigur că ante proiectul de cvd al muncei și acel al asigurărilor sociale fac să reiasă în mod strălucit însușirile pe care noi le-am menţionat mai sus şi vor fi bine venite acele proiecte, întrucâţ Ministrul Chireulescu se bucură și de încrederea industai- așilor și a meseriașilor şi a lucrătorilor. Acest rezultat, curios în aparență, este ușor de explicat, prin puternicul simţ, de dreptate al Ministrului, apreciat de toţi. Ceiace va constitui însă, baza unei desvoltări importante a societăţii româneşti, este concepția, foarte fecundă în urmări, pe care Ministrul Chirculescu 0 are, că cooperaţiunea, trebuie întinsă în toate Straturile societăţii, în toate ramurile economice, dar mai ales în lumea muncitorească, Dânsul vede în realizarea acestei Goncepții, nu numai o necesitate isvorâtă, din dorința de mai bine, dar și o evoluţie firească a societăţii. | Nu putem învedera mai bine rolul pe care Ministrul Muncei este chemat să-] joace, decât schiţând importanța, direcțiunilor, pe care el le administrează, în momentul unei tranzițiuni sociale care formează epocă în viața statului român, 

Centrala cooperativelor săteşti şi de consum 
Centrala Cooperativelor Săteşti de producție şi consum, este o instituţie creată în anul 1918, 

Centrala Coopezaţivelor de producție şi consum a, fost creată cu următoarele atri- buţiuni . 

Să auţorize înfiinţarea; cooperativelor sătești de producţie agricolă și industrială, de consum, de aprovizionare și desfacere în comun, ete. cum și federalelor lor ; Să organizeze și îndrumeze acesţe cooperaţive, prin ţoate mijloacele techice şi să, formeze personalul de conducere ; 
| Să facă împrumuţuri în cont curent la orice instituțiune, să sconteze Şi să reescon- teze efectele comerciale ale cooperativelor : săteșţi şi ale federalelor lor ; Să acorde creditul necesar cooperaţțiunilor acestor cooperaţive și federale și să pri- mească depunerile lor spre fructificazre ; 

Să, înlesnească, cooperaţiunile de aprovizionare ale cooperafivelor săteşti şi ale fede- ralelor, sau desfacerea produselor lo». 
La începutul anului 1919, situaţia, cooperațivelor sătești era umnătoarea, : 

No. coop. No. membr. Capital subscris Capital vărsat 
  

Cons, aprov. şi desf. în COMUN | 412 20537 2.664.698 2991.094 Brutării SI 
23 1.319 164.682 106.713 Mori 23 1.364 220.970 186.450 Exploatări de mașini agricole 26 181i 157.140 68.570 Tăpiări 
il 692 21 980 14.640 Expl. de mine, cariere, ape minerale, ape gazoase etc. . 17 1.079 191.530 154.370 Diverse, pescuit, viticultură a, 21 S96 127.620 145.440 Forestiere . a 222 19.203 92.029.660 1.594.533 
  755 39.935 5 678.270 4.491.819 

Având să-şi desfăşoare activitatea pe un teren nou și în înprejurări deosebite, Cen- trala cooperativelor, trebuia, să-și adapteze metodele de organizare a, stărilor sociale şi eco- nomice pe care răsboiul și în special legiferările cu caracter economie le aduseseră în țara, românească. 

In primul rând s'a căutat să se dea o aplicare mai temeinică, a principiului uniţăței



de organizare cooperatistă care este pus şi la baza legislației noastre cooperatiste, prin or- ganizare de Centrale unice pe întreaga țară. Prin aplicarea acestui principiu sa dat -miş- 
cărei cooperative caracterul exclusiv social-economic scoțândi-o de sub preocupări de orice altă natură, astfel cun dela inceput s'a dat; acest caracter și în câte-va ţări străine cu veche organizare cooperaţisţă şi după care desigur trebuia să ia model lumea înţreagă, 

Pentru organizarea producției, centrala, cooperativelor avea în mod firesc să com- plecteze opera reformei agrare, care punea, pământul de culţură din regiunile de câmpie 
şi dealuri în mâinile sătenilor, lăsând însă o categorie însemnată de săteni din regiunile de 
munte, într'o vădită stare de inferioritate economică. 

Pentru a ajuta pe sătenii dela munte, ca să se bucure şi ei de binefacerile transtor- 
mărilor economice, statul, a hoţărât ca pădurile sale care formează un întins domeniu, să 
se dea prin bună învoială la eooperaţivele pentru exploatare de păduri, oricare ar fi va- 
loarea, exploatărei, însă după recomandarea centralei cooperativelor sătești. 

Această dispoziție, dorinţa de emancipare economică și inai ales sprijinul centralei 
cooperativelor sătești, a făcut să ia un mare având organizarea cooperativelor pentru ex- 
ploatare de păduri, după cum se va vedea din tablourile de mai Jos. 

Cooperaţia română păşeşte prin aceasta Ja organizarea inarei industrii, operă pentru 
Gaie hărnicia și cumințenia ţăranului român erea o concluzie de isbândă, după cum ace- 
leași calități Pau făcut să isbândească inainte de răsboiu la exploatarea naţională a marilor 
moșii "din obștiile de arendare. 

Alături de exploatarea pădurilor, centrala cooperativelor a mai organizat prin 600- 
perâtive, industrializarea diverselor produse agricole şi animale. Astfel în judeţul Ilfov, 'Te- 
leorman, Suceava şi Dâmboviţa, s'au format câteva lăptării, care transformă laptele în 
„produsele cele mai căutate, unele pășind chiar la fabricarea brânzeturilor străine, ca brânză 
de Olanda, Schweitzer (Emmenthall), | 

Afară de aceasta a iai organizăt prin cooperativele din județele Prahova, Buzău, 
Vâlcea şi în Basarabia, industrializarea, fructelor, în special uscarea produselor prin cup- 
toare istematice, cum și fabricarea țuicei. 

Cooperaiivele sătești au mai păşit la exploatarea minelor, a apelor minerale (băi) și 
la organizarea pescuitului în bălțile statului. 

Pentru formarea personalului de conducere al cooperativelor, Centrala Cooperativelor 
Bătești a, organizat școli regionale de contabili, iar acum în urmă a orgunizat; și o școală, 
de diriginți şi vânzători pentru cooperativele de consum. 

Situaţia mișcărei cooperativelor de producție și consum la sfârșitul anului 1921, o 
araţă oifreie de mai jos: 
La sfârșitul anului 1921, existau 2500 de cooperative, cu un capital 'subseris de lei 

55./92.940,51 și vărsat 25.850.960,21, având 139.811 de membri. 
În anii următori progresele au fost repezi. Așa, că la 1922, existau în -total 3289 de 

cooperative de tot felul cu 232.667 de membri, 100.298.752,16 capital subseris, 80.189.591,69 
capital vărsat și 8.383.956,96 lei fond de rezervă și cultural. 

Acesti total repartizat pe categorii, se prezintă astfel: 823 de păduri cu un total de 
49.922 de membri, 30.782.928,95 lei capital subsoris, 23.978.982,89 lei capital vărsat şi 
2.364-711,36 fond cultural şi de rezervă; 2345 coop. de consum cu 178.922 de membri, 
61.948.862,09 lei capital subscris, 49.651.635,54 capital vărsat și 5.339.139,93 fond de re- 
zervă şi cultural, 121 coop. diverse cu 10.823 de membri, 7.566.963,12 lei capital subscris, 
6.558.973,26 capital vărsat și 680.105,47 fond de rezervă și cultural,
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Mișcarea în avântul ei a căutaţ să pătrundă și în cele mai îndepărtate sate și că- tune, sporind astfel atât numărul membrilor câ; şi cel al capitalului subscris şi vărsaţ, Așa dar sfârșitul anului 1993 ni se prezintă cu următoarele cifre : 3766 de coope- rative și anume : 2630 de consum, 886 de păduri şi 250 diverse. La 1923 numărul total al membrilor era: 279.118, iar capitalul subseris era de lei 154.103.308,81 şi cel vărsa 113.002.256,10. - Fondul de rezervă, de prevedere la 1923, era: 20.234.688,86. Suma mărfurilor vân- dute la aceeaș dată, 1923, se ridică la lei 966.656.974,67. La numărul total al cooperativelor existente în 1923, adăugându-se cele înfiinţate în 1924, avem un total de 4039 de cooperative cu 298.407 de membri și cu 168.719.206,81 de lei capital subseris, 
Centrala Cooperaţivelox pentru a veni în ajutorul unităţilor cooperative afiliate ei și populaţiunei dela sate a creiaţ depozite în mai bine de 70 de localităţi în înțreaga, ţară, de unde se pot aproviziona unitățile cu o mai mare ușurință, In vederea aprovizionărei, centrala, cooperativelor a achiziţionat diferite mărfuri în valoare totală de lei 405.570.000. Ca, să evidenţiăm progresul, menționăm că în 1921 sa a- chiziționat pentru 83.430.000 iar în 1923, pentru 1768.000.000 lei mărfuri, | Cifrele de mai sus sunt destul de eloquente spre a-și putea da seama, fiecare de des- voltarea acestei instituţii, 

In afară de aceasta, Centrala Cooperativelor prin ajutorul cooperativelor de aprovi- zionare şi desfacere în comun, federalele lor judeţene a, înlesnit exportul cerealelor, plasân- du-le pe pieţele străine, în schimbul unor prețuri avantagioase. Centrala Cooperativelor de consum și producție şi-a dat apoi aportul său la, opera, de colonizare întreprinsă de guvern în diferiţele regiuni, unde există disponibilităţi de te- renuri agrare, 
Regiunile în care sa început colonizarea în' anul 1924, sunt: jud. Constanţa şi jud. Sătmar, la două extremităţi opuse ale ţărei și anume : 8000 coloniști în primul și 200 coloniști în secundul, 
Centrala cooperativelor, a mai lua măsuri, reușind a transporta întrun timp foarte scurt, materiale în cantități mult superioare, cerinţelor prezente, Stabilindu-se ca, locuinţele coloniștilor să fie făcute din cărămizi crude, manopera privindu-i exclusiv, iar materialul lemnos necesar pentu acești coloniști ridicându-se la, 20.000 m, acest din urmă material a și fost trimes la destinaţie. 

% 

za 
Cercetând acum bilanţurile încheiate pe anii 1921, 1922, și 1993, avem următoarele cifre care ne arată, activitatea centralei : 

1921 
(Diferite compturi mai importante) 

Capital vărsat stat, 8.000.000.— 
» » G00p. . cc, 980.029,07 Pond de rezervă . 24.835.939,22 Pond de amortismenţ, . 252.198,90 Fond de periecţionarea mijloacelor tech- 

nice de funcţionare G00p. și propagandă  3.471.172,78 Totalul bilanţului se prezintă (activ şi pasiv) pe anul 
1921, cu suma de lei 

1.017.567.301,30



1922 

(Diferite compturi mai importante) 

„Câpităl vărsat stat, 8.000.000. .— 
» % G00p. u 1.566.425,07 

Fond de rezervă şi prevedere ..... 55.126.095,57 
Amortizare și propagandă coop. . . . 3.690.588,88 

'Totalal bilanţului se prezintă (activ şi pasiv) pe anul 
1922, cu suma de lei „1.191.160.297,0i 

1923 

(Diferite compturi mai importajite) 
Capital vărsat stat, 8.000.000.— 

» » COOP. „6.944.841,47 
Fond de rezervă, şi prevedere ..... 79.981.264,94 
Fond perfecţionare și propagandă . . . 12.684.096,97 
Amortisment 2.868.432,50 

Totalul bilanţului se prezintă (activ și pasiv) pe 'anul 
1923, cu suma de lei... 1.303.496.548,56 

Pe anul 1924, bilanţul este și mai satisfăcător, 
* 

Se evidenţiază astfel frumoasele progrese realizate la această instituție, condusă cu pricepere și competință de C, Cercel, directorul ei general. 
Deci, și în această direcţie a cooperației, guvernul liberal, nu a, pregetat; a-i da toată atenția necesară ca, ea, să dovedească necesitatea, incontestabilă și să facă astfel un mare pas înainte, pentru binele ţărei şi mai ales a păturei țărănești. 

CENTRALA BĂNCILOR POPULARE 

Situaţia mişcărei cooperativelor de credit rural. 

În România, cooperativele de credit rural au luat o desvoltare mare după încetarea 
stărei de răsboiu prin operaţiunea, împroprietărirei țăranilor. Când guvernul liberal a făcut 
împroprietărirea ţăranilor, el nu a înţeles să facă o operă de colonizarea națională, dar o 
operă mult mai imporțantă și necesară, de consolidare socială, bazată pe echiţate, EL a urmărit să crească interesul ţăranului la apărarea solului naţional, creind tipul de propri- 
etate țărănească pentru o categorie de săteni interesaţi: aceia care au făcut răsboiul, pentru orfanii de răsboiu şi văduvele de răsboiu. Guvernul liberal n'a luai; în consideraţie interesele clasei proprietarilor ca, să facă exproprierea, ci interesele legitime ale clasei țărănești. 

Dar, odată aplicată reforma agrară, 'odaţă țăranii împroprietăriți, deci intraţi în po- sesiunea pământului lor, opera de pacificare şi de consolidare socială nu se putea opri aci. 
Consolidarea, socială implică şi consolidarea economică. Țăranul împroprietăsrit, micul culţi- vator de pământ, avea nevoe de unelte, de mijloace “matetiale, spre a putea, face față 
noiei sale situaţiuni. De aceia el trebue să fie ajutat în aosastă direcţie prin organe 

26
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care le-au găsit deja infiinţate, grație prevederei parţidului liberal. E vorba de organi- zarea, creditului rural prin instituţii cu caxactor cooperativ, Aceste instituţii, croiate prin 
legile întocmite de liberali, sunt: Băncile populare, federalele, centrala băncilor populare, 
cooperativele de credit ale provinciilor alipite. 

Centrala Băncilor Populare 

E o bancă centrală a cooperativelor de credit (băncile populare şi federalele jude- țene și regionale), având caracterul de bancă faţă de cslelalte organizațiuni. Ea acordă cre- dite, fie centralei eooperativelor de producție și de consumaţie, fie centralei cooperativelor agricolo. Ea face numai operațiuni de credit şi de fructificare a depozitelor furnizate de societățile cooperative. Centrala băncilor populare lucrează numai cu federalele judeţene şi : regionale, prin care dânsa canalizează creditul și în cazuri absoluţ excepţionale, acordă direct credite băncilor populare, Apoi, această centrală acordă direct credite pe ipoteci, acestor instituţii pentru cumpărare de pământ prin co »perativele respective, In modul acesta Centrala băncilor populare a dat țăranilor asociaţi în cooperative de cumpărat pământ (obștii) un sprijin puternic, care a contribuit, într'o măsură apreciabilă, la înstărivea unui mare număr de ţărani. 
lată care a fost situaţia obşțiilor la 1924, cuprinzând suprafață pâmânturilor cum- părate, prețul de cumpărare, suma | plătită „de cooperative, totalul creditului acordat de centrala băncilor populare : 
Până la 1924, s'a cumpărat terenuri în suprafață de 31513 hectare și 86 arii. Suma plătită proprietarilor ca preț de cumpărare pentru aceste terenuri a fost de 153.174 110 lei ; iar suma plătiță de obștii a fost de 80.122 931 lei. Creditul acordat de centrala băncilor populare s'a ridicat la 73.061.179 lei. Imprumutul la 1994, sa ridicat la 54.889.842 lei. Totalul activului bilanţului centralei băncilor populare la 31: Decembrie 1923, a fost de 589.700.773,55 lei. 

Desvoltarea băncilor populare 

Băncile populare au luat o. mare desvoltare dela înființarea lor și până azi. Astfel în 1904, funcționau 1695 bănci populare, cu 121.786 membri, având 6.850.976 capital văr- sat şi un total al bilanţului de 10.168811 lei. In anul 1921, funcționau 3211 bănci po- pulare, cu 705.150 membri, având un capital social de 348.062.894, iar totalul. : bilanţului general de 8183.459.394. In anul 1993, funcționau 3747 bănci populare, cu 875.879 membri, având un capital social vărsat de 478.915.265 lei ; iar totalul bilanţului atingând suma de 1.507.953.912 lei, 
Din aceste 3747 bănci populare, 3565 ereau admise să lucreze cu centrala, iar ves- tul de 182 ereau constituite pe baza legei băncilor populare. 
Numărul membrilor celor 3565. bănci erea de 875.879 (cultivatori, muncitori, fune- ționari, comercianți, proprietari rurali, institutori și preoți). 
Activul bilanţului general al băncilor populare la 31 Decembrie 1923, a fost — după cum am spus — de 1.:07.952,912,60. Acest activ. era format astiel: numerar în casă: 59.254.915,36; participări la capitalul. centralei și.a, fedexalelor 29.848.014,27 'depozite la centrală şi la federale 19.870.732,24; împrumuturi acordate 1,184.065.557,85; eteote publice şi acțiuni 25.202 390,31; (cea mai mare parte din. efectele publice sunt titlurile diverselor
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împrumuturi de stat: naţional, unire, refacere); imobile, mobilier, dobânzi şi diverse alte 
conturi 189.711.302,57. 

Portofoliul băncilor populare în valoare de 1.184.065.567,85, e constituit din împru- 
muturi la diverse societăți cooperațive (24.906.05 1,28 lei) şi la ţărani (1.159,.59.506,57 lei). 

Dacă analizăm pasivul bilanţului general al băncilor populare în din 31 Decembrie 1924, 
vezultă următoarele : capitalul social vărsat se ridică la 478,915.265,23 lei; iar depozitele 
spre fructiticare se ridică la 430.476.739,87. In fiecare an, atât capitalul social, cât și depo- 
zitele spre iruotificare s'au mărit înti'o proporţie însemnată, ceeace face dovadă încrederei 
desăvârșită de care se bucură instițuţia Băncilor populare faţă de țărănimea noastră. Ascen- 
dentul ei a crescut din an în și serviciile reale aduse ţăranilor i-au sporit importanța rolului 
ei în economia națională. 

In anul 1924, numărul băncilor populare a crescut şi mai mult, 
Numărul băncilor populare cu un capital infnrior sumei de 10.000 lei este foarte mic. 
55"/, din capitalul vâzsat este format din părţi sociale inferioare sumei de 2000 lei 

și restul de 45%/, este format din părţi sociale de 2001—5000 lei. 
Imprumuturile care au fost ountractate la centrala Bănoilor populare sunt foarte 

reduse in raport cu acele contractate la federale, deoarece, în urma dispoziţiilor luate, cen- 
trala acestor bănci nu trebuie să acorde imprumuturi de cât în cazuri excepționale 

Foudurile de rezervă sau ridicat la 31 Decembrie 1923, la suma de 41.712.706,22; 
iaz beneficiul net al exerciţiului 1923, s'a ridicat la suma de 54.840.333,76 lei. 

Cu toate că dividentele plătite de Băncile populare au fost mici (în medie 6%) dacă 
luăm în seamă ce există între principiile doctrinei cooperațiste și principiile regimului capi- 
talist, faptul acesta este perfect justiticat. Cine trebuie să tragă cel mai mare profit? De 
sigur că nu Banca populară, ci debitorul, care e muncitorul agricol. In modul acesta, 
acordând împrumuturi, pe credit personal, sau pe garanţii personale, pe serisuri de schimb, 
gajuri și ipoteci, în condițiuni extrem de avantagioase, instituția Băncilor populare răspunde 
rolului ei și misiunei sale în staţ. 

Spre a fi bine administrate aceste băaci, în cursul anului 1992-1923, au funcționat 
16 şcoli practice de contabilitate și de educaţie cooperatistă şi 19 cursuri de repetițiuni, 
pentru formarea elementelor necesare de a îndeplini funcțiuni în administraţia Băncilor 
populare şi a celorlalte cooperative rurale, | 

Intwun interval de 7 ani, sau preparat 49 serii de elevi, care au dat un număr de 
3307 de absolvenţi. Din aceştia, 75%, au rămas în satele lor, ocupând funcțiunile de con- 
tabil şi director. 

Această operă educativă a Băncilor populare a dat, deci, cele mai frumoase rezultate. 

Federalele 

In 1908, Băncile populare rurale s'au grupat; în federale, cu scopul de a se asigura, 
de o parte, creditul acestora, iar, de altă parte, de a se ușura operațiunile lor bancare. 

La sfârşitul anului 1923, funcționau 44 de federale judeţene și 9 federale regionale, 
Cele 53 federale —.judeţene şi regionale — aveau ca asociate 3334 Bănci populare, 58 de 
asociații de cumpărări de terenuri și 726 diverse cooperaţive, 

lată care a fost situația bilanțulmi general al federalelor la sfârşitul anului 1923: 

totalul acţivului a fost de 558.527.452,25 lei: iar rulnontul total, s'a ridicat la 3200.000.000 lei. 
In anul 1924, cooperația de credit rural a progresat simţitor prin mărirea numă-
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rului Băncilor populare și a federalelor, ca şi a membrilor ei, prin mărirea vărsăumintelor pe contui capitalului social, ea și al depozitelor de fructifieat, S'a pus la dispoziţia ţăra- nilor noștri până la sfârșitul anului 1923, sub formă de împrumuturi, cocheţa, sumă de 1.159.159.506 lei, pentru a se activa, şi intensifica producția agricolă. Țăranii lipsiţi de mijloace băneşti au găsit în instituţiile Băncilor populare, federa- lelor şi a centralei Băncilor populare, creditul de care avea absolută nevoie spre a putea munci și exploata pământul lor, 
De altă parte, disponibilităţile în numerar, ar îi rămas de sigur fără înțrebuinţare, fără aceste importante și folositoare instituţii cooperative de crediţ rural. Aceste disponi- bilițăți au găsit un plasament sigur și a daţ putinţa țăranilor să se instărească, Cum a, intrat în stăpânirea cultivatorilor de pămât dela, țară, peste 80%, din suprafaţa pămân- tului arabil, cum era, să se îndeplinească munca agricolă și cum erea să se intensifice pro- ducţia noastră agricelă, dacă cooperativele de crediţ, înfiinţate de legiutorul liberal, n'ax fi pus la dispoziţia noilor impropriețăriți mijloacele materiale de care aveau lipsă spre a-și cumpăra vite, instrumenţe agricole, semințe, etc. 

| Prin creditul acordat repede şi în condițiuni extrem de avantagioase, ţăranii au putut, odată intraţi în posesiunea pământurilor lor, să ofere o muncă productivă, rodnică, cantita- tivă și calitațivă. Nu numai țăranii au profitat, de aceste credite, punând în valoare munca lor și pământurile ce li sa dat, dar şi economia, națională a profitat intro largă măsură, De asemenea şi statul, 
Dacă n'ar fi fost aceste instituţii, dacă n'ar fi fost în stare de funcţionare aceste cooperative de crediţ rural, aceste Bănci populare, aceste federale judeţene și regionale şi această centrală a Băncilor populare, țăranii ar fi rămas cu pământul neculţivat, în lipsă de mijloace materiale. 
Iată cum opera de prevedere socială și economică a cârmuirei partidului liboral, a contribuit, împreună cu munca şi priceperea, directorului general al cântralei Băncilor po- pulare, 'Titus Axente, la rezolvirea, întrun timp scurt, a marei probleme agrare și sociale. 

CASA CENTRALĂ A ASIGURĂRILOR SOCIALE 
In anul 1912, s'a legiferat pentru întâia oază, în România, asigurarea, obligatorie a muncitorilor prin legea relativă, la organizarea creditului și asigurărilor muncitorești. [n această lege s'a prevăzut asigurarea muncitorilor împotriva, boalelor ; asigurarea împotriva accidentelor eventuale de mancă și asigurarea în caz de invaliditate, pricinuită de bătrâ- nețe sau boală. O casă centrală a asigurărilor sociale s'a inființat în București pe baza legei votată în 1912. Cu toate dificultăţile ce sau ivit, fie din cauza campaniei din Bul- saria (1913), fie din cauza răsboiului pentru întregirea neamului (1916 — 19,9), casa cen- trală a asigurărilor sociale a, luat o mare desvoltare și s'a așezat pe baze temeinice, graţie unei organizaţii serioase şi moderne, 
După încheierea, păcei, mărindu-se cu peste 50, teritoriul naţional al țărei, prin a- lipirea Ardealului, Banatului, Maramureşului, Bucovinei și Basarabia la patria mamă, asi- gurările sociale și-au lărgit câmpul de activitate. și cenţrala asigurărilor sociale a trebuit să, ia în consideraţie stările economice, sociale și legislative din teritoriile alipite. Astfel, în ţi- nuturile de peste Carpaţi industria e mai desvoltată, decât în vechiul regat și deci, numărul lucrăţorilor, utilizați în uzine, fabrice, ateliere, mine, ete., este mult mai mare în raport cu numărul lucrătorilor de aceiași categorie din vechiul rogati.
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De altă paste, în aceste teritorii existau o legislaţie de asigurare din 1907 (legea XIX. maghiară) şi care prezintă dispozițiuni deosebite de legislaţia română din 1912. 
A trebuit, ca atât fostul consiliu dirigent din Ardeal, cât şi Ministerul Muncei să dea o altă organizaţie asigurărilor sociale din aceste provincii trans-carpatine, La, început 

sa înființat o casă a asigurărilor munditorești cu sediul la Cluj, care a controla; acţivi- 
tatea caselor de asigurare ; apoi această casă a fosi desfiinţată, iar casele de asigurare au 
trecut sub conducerea și controlul casei centrale de asigurări sociale, cu sediul în Bucu- veşti. Această stare de transiţie se impunea din cauza împrejurărilor de ordin politic și economic, 

| | 
In Bucovina asigurările muncitorești au funcţionat pe baza legei austriace din 1888. In această provincie funcţionează case de asigurare, care se bucură de oarecare autonomie și ele sunt sub controlul serviciului special de asigurări din Cernăuţi, care, la rândul său, depinde de casa centrală a asigurărilor sociale. 
Sub regimul țarist, n'au existat în Basarabia asigurări muncitoreşti, de aceia după 

actul unirei tu patria mamă din 1918, sa extins prescripțiile legei asigurărilor sociale din 
1912 şi în această provincie, print”o lege specială. 

Activitatea casei centrale a asigurărilor sociale a fost dela 1918, până azi, foarte 
mare și binefacerile aduse de organele sale — casa de boală, asociația patronală, casa de 
invaliditate și bătrâneţe, asigurarea împotriva, boalei — recunoscute de înţreaga pătură mun- 
citorească din România-Mare. 

Vom da câte-va, date statistice spre a scoate în relief această activitate a casei cen- 
trale a asigurărilor sociale. 

Pentru caz de boală, casa respectivă, a cheltuit dela 1912 — 1920 o sumă care n'a 
trecut de 2 milioane lei. In anul 1920/1921, sa cheltuit 5.400.000 lei ; în anul 1921 —1922, 
sa cheltuit 13.000.000 lei ; in anul 1922 — 1923, s'a cheltuit suma de 29.400.000 lei ; în 
primele 9 luni ale anului 1923, s'a cheltuit suma de 40.000.000 iei; iar în cursul anului 
1924, s'a cheltuit peste 60 milioane lei, aproximaţiv. 

În patru ani, chelţuelile pentru boală au întiecut cu 30 %j, cheltuelile dintre anii 
1912 — 1920. 

Majoritatea sumelor sa intrebuinţaţ pentru îngrijirea muncitorului bolnav asigurat» 
Să luăm o cifră pentru exempliticare : 100 lei ; din aceasţă sumă 76 lei sau dat asigu- 
ratului bolnav pentru îngrijirea, s'a, iar restul de 24 lei s'a întrebuințat pentru acoperirea 
cheltuelilor de administraţie. 

Personalul medical al casei de boală se compune din 238 medici, 28 interni și 'ex- 
terni, 58 moașe şi 139 de infirmieri şi subchirurgi, —- afară de Basarabia. Numărul vizitelor 
medicale, la dispensare, la domiciliul medicilor sau al bolnavilor, la făbrici, uzine sau a 
teliere, a crescut din an în an. | 

In Ardeal și celelalte ţinuturi de peste Carpaţi, cotizaţia de boală e plătită jumătate 
de patron și jumătate de muncitorul asigurat și ea nu întrece 4%, din salariul mijlociu 
săptămânal al lucrătorului. 

In Bucovina, casa de boală, are cirea, 200.000 muncitori asiguraţi şi cotizaţia de boală 
e plătită astfel: o treime de patron și 2/3 de muncitorul asigurat, Funcţionează, în această 
provincie zece case pentru boale cu 16 medici şi personalul respectiv (interni, externi, in- 
firmieri, ete.). 

In Basarabia sunt 10 case de asigurare cu 23,141 muncitori asiguraţi, Casele pentru 
boli dispun de 17 medici și de personalul sanitar necesar,
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Cotizaţia, săptămânală pentru asigurarea muncitorului împotriva boalelor a fost dela 1 Aprilie — ] Iunie 1918: 0.05 lei (el. 1); 020 lei (el II); 0.30 (el. 111); 0.45 lei (el. IV); 0.60 lei (cl. V). Dela 1 Aprilie 19:0-— 1921 Iulie 1992 aceiaşi cotizaţie a fost de: 0.05 (el: I); 0.20 (el. 11); 0.30 (el. III); 0.45 (el. IV); 0.60 (6. V); 075 (el. VI); 1.05 (al. VII); 1.75 (el. VIID; 3 lei (el. IX). 
Dela 1 Aprilie 1924, aceiaşi cotizație săptămânală a fost de: 1 leu (6). 1); 3 lei (el. 11); 5 lei (el. III); 7 Isi (el. IV) şi 10 lei (el. V). 
Ajutoarele băneşti acordate asiguraţilor dela 1 Aprilie 1912 până la 1 Lunie 1918, „au fost dela 0.25—9.25 pe zi pentru muncitorii asiguraţi cu familie și de 1.75 —15.75 săp- tămânal pentru aceiași categorie ; iai pentru asiguraţii fără familie a fost pe zi dela 0.20— 1.60 și dela 1.25 — 11.05 săptămânal. Ajutoarele de înmormântare au fost de 100 lei (cl 1) 125 (el. 11) 150 (el. III) 175 (el. LV) și 200 (el. V). 
Dela 1 Aprilie 1920 —1 Iulie 1922, s'a acordat munditorilor asiguraţi cu familie, pe zi, dela 0.25 —8.50 — nouă clase — iar săptămânal dela, 1.75—59.50 lei ; iar pentru munci- torii asiguraţi fără familie s'a, acordat pe zi dela 0.20—5.95 (nouă clase) și săptămânal dela 1.25 41.65 lei. 
Ajutoarele de inmormântare s'au acordat — după clase — dela 100 lel până la 300 lei. Dela 1 Aprilie 1924, s'a acordat munitorilor asiguraţi cu familie pe zi, dela 4.50 lei — 30 lei (cinei clase), iar săptămânal dela 31.50 lei până la 210 lei (cinci clase; iar asiguraţilor fără familie li sau acordat, pe zi, deia 3 lei până la 21 lei (cinei clase), iar săptămânal dela 91 lei până la 147 lei (cinci clase). Ajutoare de înmormântare s'a acordat dela 1250 lei până la 3000 lei (cinci clase), atât asiguraţilor cu, sau fără familie. 
Numărul muncitorilor asiguraţi complecţi, ajutaţi în caz de boală, sau lehuzie s'a mărit considerabil dela 1912 până azi. Așa, în 1912-1913 numărul asiguraţilor de ambe sexe a fost de 115.123; numărul cazurilor a fost de 11.461. In anul 1921 —1992, numărul asiguraţilor de ambe sexe a fost de 158.966; iar totalul numărului cazurilor a fost de 11.947. In anul 1933, numărul de asiguraţi complerţi a fost de 242.153; iar totalul nu- mărului cazurilor a, fost de 11.286. 
Dacă trecem acum la numărul zilelor, în 1919-1913 el a fost de 236.730; în 1921— 1922 de 356.776; iar în 1994 de 35.250. 
Numărul mijlociu al cazurilor de incapacitate de lucru, la suta de muncitori asi- Suraţi a fost: în 1912/1913 de 10.6; numărul mijlociu de zile de incapacitate de lucru „vepartizat la totalul asiguraţilor a fost de 2; iar durata, mijlocie de incapacitate de lueru a fost de 20.6. In 1921/9299, de 751; numărul mijlociu de zile de incapacitate de lucru repartizat la totalul asiguraţilor a fost de 2.24; iar durata mijlocie de incapacitațe de lucru â fost de 145. 
Numărul deceselor a fost în 1912—1913 de 733, mortalitatea mijlocie la suta de asiguraţi complecţi, 0,67; iar totalul ajutorului bănesc plătit 118 841,30 b.; în 1921—1929 numărul deceselor a fost de 518, mortalitatea mijlocie la suta de asiguraţi complecți, 0,37, iar totalul ajutorului bănesc plătit 158.152 lei; în 1923, numărul deceselor a fost de 763; mortalitatea mijlocie la suta de asiguraţi complecţi, 0,31, iar ajutorul bănese plătit s'a zi- dicat la suma de 1.269.449,75 b, 
Muncitorii asiguraţi au primit în ajutoare bănești, fie pentru boală, fie pentru lehuzie, următoarele sume: în 1912—1913, 340.124,15 b,; în 19921 —1993, 2.506.024,14 b.; ia» în 1923, 5.(;141.23905 v. |
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Valoarea medie a unui timbru pentru casa de asigurare contra boalei a fost în 
1912/1918 de 0,344; in 1921/1922 de 2,427; iar în 19923 de 5.34. 

Totalul cheltuielilor casei de boală a fost în 1912 —19:3 de 1.800.503,94 bi; în 1999— 
19283 de 13.093.609,49 b;; iar în 1923 de 39.892.756,84. | 

Asigurarea impotriva invalidităţei şi Vătrâneței. După legea relativă la modificarea ȘI 
complecfarea provizorie a unor dispoziţiuni din legea asigurărilor sociale din cuprinsul Ro- 
mâniei Mari, cu începere de la 1 Iulie 1924, cotizaţia impusă, asiguraţilor împotriva invali- 
dităței și bătrâneţei este de 3 lei săptămânal, sumă plătită jumătute de patron, jumătate de 
Imcrătorul asigurat. Stutul contribuie la aceste asigurări cu un fond de 15.000.000 lei. 

Pensiile fiind derizorii, cu începere dela 1 Iulie 1924, sa acordat un spor de scum- 
pete, în cât pensia de invaliditate, inclusiv sporul de seumpete, este de 6000 lei anual, la, 
care se adaugă câte doi lei de fiecare săptămână cotizată, peste cele două sute de săptă- 
mâni cerute de lege pentru recunoașterea dreptului la, pensie. Pensia de bătrâneţe s'a ridicat, 
şi ea la 6000 lei anual. 

Pe lângă aceste pensiuni, casă de invalidate sa ocupat şi de prevenirea, invalidităței 
prin întreţinerea de sanatorii și aspicii (mai cu seamă, ospicii pentru tubarculoși) și prin 
trimețerea, la băi şi stațiuni climaterice a meseriașilor asiguraţi, a căror sănătate reclamă o cură. 

Casă, de asigurare contra invalidităţei și a Dătrâneţei, în 1920—i921,a avut un venit 
tota] de 4.280.391,30 lei; iar în 1993 de 7.507.262,60 lei; totalul cheltulelilor a fost în 
1920—1921 de 1.645.168,07 lei iar în 1923 de ).124.498,40 lei. 

Fondul de rezervă al acestei case a fost de 2.635.9223,23 lei în 1920—1951, iar în 
anul 1923 a fost de 1.194.498,40 lei. 

Din expunerea făcută mai sus se desprinde lămurit cât de importantă este activi= 
tatea casei centrale a asigurărilor sociale, condusă de direcţorul ei general, Mihail Enescu 
și cum a contribuit şi contribuie, într'o măsură foarte largă, la îmbunătățirea situaţiei ma- 
teriale a meseriașilor și lucrătorilor noștri, atât in cazuri de boală, cât şi în cazuri de invali= 
ditate și bătrâneţe, 

= * 

Am evidențiat, în mod sumar şi în linii generale, vasta operă realizată, în ultimul 
timp, de Ministerul Muncei, cooperaţiei și asigurărilor sociale, în diferite direcțiuni : a muncei, 
a cooperaţiei, a băncilor populaze şi a asigurărilor sociale, sub conducerea și imboldul Mi- 
nistrului N. D. Chirculescu, care a daţ toată atenţia cuvenită şi îndrumări princepute, re- 
zolvirei grelelor probleme muncitorești ivite după răsboiu. 

În cussul anului, Ministrul Chirculescu, va desăvârși vastul său program de acti- 
vitate, şi va scrie astfel una din cele mai frumoase pagini din istoria consolidărei României 
întregite, în ce privește legiferarea muncei, 

 



  

  

    
  

  

        



XIX. | 

ACTIVITATEA MINISTERULUI LUCRĂRILOR PUBLICE 

„_ Din cauza circulaţiei inţense din timpul răsboiului, rețeaua, şoselelor noastre a su- 
ferit, stricăciuni simţitoare. Convoiurile grele, (tunuri, autocamioane militare, automitraliere, 
transporturi hipomobile) au deteriorat drumurile. Câţi-va ani, drumurile nu au fost repa- 
rate. Astfel se explică cum în anul 1922, la venirea, guvernului liberal, starea drumurilor 
noastre lăsa foarte mult de dorit. 

Reparaţia, și întreţinerea, în bună stare a reţelei drumurilor, care prezintă o lungiine 
de peste 80.000 lkm., reclama sume considerabile. De asemenea construcția de noi drumuri 
și executarea, lucrărilor de artă, impuneau mari sacrificii bănești. Cu toate dificultăţile de 
ordin financiar prin care a trecut ţara, din cauza politicei financiare și economice greșite 
a guvernelor precedente, guvernul liberal a examinat cu afenţiune problema drumurilor Și 
a lucrărilor de artă, în raport cu nevoile. noastre economice şi în urma, expunerilor făcute 
de Ministrul Lucrărilor Publice, sa acordat credite, în limitele mijloacelor bugetare pentru 
refacerea, drumurilor, pentru, construcția și întreţinerea drumuriior clasute, cât şi pentru, 
executarea lucrărilor de artă. | 

In anul 1922, s'a acordat, pentru aceste scopuri, Ministerului Lucrărilor Publice, 
de milioane; în anul 1923, o sumă de 135 de milioane ; iar în anul 1924, o sumă de 2 
de milioane lei. 

Bine înțeles că aceste sume, care sau ridicat abea la 435 de milioane lei, au fost. 
prea modeste, pentru înţreţinerea unei rețele de peste 80.000 de km, 

| Să vedem care au fost starea drumurilor noastre în anii 1922, 1923 şi 1924 şi ce 
lucrări s'au executat în limita sumei de 435 de milioane lei. | 

In anul 1922 existau 15.000 km. de drumuri, în stare bună, iar restul de peste 
65.000 km., în stare submediocră şi rea. In cursul acelui an s'a reparat 5000 km. de 
drumuri. | 

In anul 1923 ereau 20.000 km. în stare bună și restul de 60.000 de km. în stare 
submediocră și rea. În cursul acelui an s'au reparat un număr de 10.000 km. 

In anul 1924, situaţia era următoarea: 30.000 de km. în stare bună și restul în stare 
mediocră, submediocră sau rea. | | 

Aşa dar, în anii 1922-1924, adică în interval numai de doi ani, graţie măsurilor 
luate, au fost puse în stare bună 15.000 km, de drumuri clasate și au fost reparaţe aproape 
15.000 km. 

După cum am spus, această campanie a dat; rezultațe saţisfăcătoare, faţă, de creditele 
modeste, ce a avut la dispoziție Ministerul de Imerări Publice, 

75 

25
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In 1924 sa mai dat peste 30 milioane lei, din totalul modest de circa 225 de mi- lioane, comunelpr, pentru refacerea porțiunilor de șosele naționale care traversează, aceste coinune, precum și a podurilor de pe porțiunea şoselelor naţionale respective, In Basarabia însă situația drumurilor este rea. Sub regimul rusesc această provincie a fost neglijată, Administraţia rusă n'a făcut nici o sforțare ca să inzestreze această pLo- vincie românească, ruptă din trupul Moldovei, cu şosele bunc, racordări de drumuri, poduri, căi ferate, edificii publice, construcții școlare, amenajări în porturile dunărene (Ismail, Vâlcov, Reni) ete. 

Basarabia, care are multe bogății, încă nepuse complect în valoare, va putea contribui înţr'c măsură şi mai mare la sporirea avuţiei public, dacă ea va fi pusă în condițiuni prielnice — ceeace face guvernul liberal — de a poseda o reţea de cale ferată și de dru- muri bună, în raport cu structura sa, economică, cu centrele de producţie și cu centrele populate. j ” Ministrul de Lucrări Publice, Generalul 'Praian Moșoiu, care a studiat starea dru- murilor din Basarabia, a luat măsurile dictate de nevoile populaţiunei de peste Prut, Or- ganele Ministerului Lucrărilor Publice, au pregătit studiile pentru începerea lucrărilor ne- cesare unei rețele de șosele bune în Basarabia. Pe măsură ce se vor deschide creditele no-: cesare, va începe în Basarabia, construcția şoselelor, 
Ministrul Lucrărilor Publice a luaţ apoi dispoziţiuni pentru construirea a, 7 şosele naţionale, în teritoriile alipite. Acesie 7 şosele au o lungime ţotală de peste 300 de km. In vara anului 1924, s'a construit în ținutul Moților (munţi apuseni) o șosea foarte bună, care leagă localităţile istorice Baia-de-Criş,— Tebea — Câmpeni ; Vidra-de-Sus,— Câmpeni — Turda. Această şosea aduce mari servicii Moților. Sub dominaţia ungurilor, întreg ţinutul mun- ților apuseni, din cauza aprigei resistenţe opuse de Moţi, infiltraţiunei maghiare şi în urma, revoluţiei din 1848, condusă de marele cron al neamului românesc, Avram Iancu, afost lăsat fără șosele, fără lucrări de artă, fără nici un mijloc bun de comunicație. "Ţara Mo- ților erea aproape izolată. Nu se putea comunica, în bune condițiuni, nici spre vest, nici spre nord, nici spre est. Ministrul Lucrărilor Publice, a luat măsuri să se construiască șo- sele, care să stabilească legături cu ţinutul Oradia-Mare Și Arad. In modul acesta se va putea înviora viaţa economică, din țara Moților și populaţiunea respectivă va dispune de mijloace de comunicație numeroase şi în bună stare. Șoseaua Baia-de-Oriş, — 'Pebea — Câm- peni, Vidra-de-Sus, — Câmpeni şi Câmpeni-lurda, s'a construit în câte-va luni. Această, şosea care trece prin poziţiile pitorești ale munţilor apuseni, poate servi și turiștilor şi au- tomobiliştilor, fiind una din cele mai bune din ţară. 

Tot în cursul anului 1924 sa inceput construoția, în Banat, Ardeal, ţinuturile un- gurene, Bucovina și Basarabia, a mai multor șosele de racordare a rețelelor dintre aceste provincii. | 
Cum și podurile, în majoritatea, lor ereau în stare proastă, dela, 1922 s'a început cam- pania pentru repararea, lor și construcţia de noi poduri. Lungimea totală a podurilor de lemn, în. 1922, erea de 183 km, In cursul ultimilor doi ani, S'av. refăcut peste 1200 de poduri de lemn, în luvgime totală de peste 20 km. 
Pe șoseaua naţională București-Braşov s'a construit 7 poduri mari de beton armat. Aceste poduri au costat 20 milioane lei. | Podurile mecanice, situate pe șoselele Naţionale cele mai importante și care au fost. distpirse- în timpul răsboiului, vor fi refăcute. În scopul acesta, s'a, cumpăraţ o cantitate de 5000 tone oțel laminat, ”



— 133 — 

In anul 1924 s'a construiţ șoselele din. împrejurimile Capitalei, după cele mai ma- derne mijloace. | | 
Regimul apelor 

Ministrul General "Traian Moșoiu a hoţărât la Ministerul de Lucrări Publice, infiin- țarea unei noui Direcţiuni pentru a aplica Legea regimului apelor, din 1994, Până la 1924, regimul apelor nu era, legiteraţ decât în 'Transilvania, Banat şi Bu- covina, potrivit împrejurărilor Și situaţiei de mai înainte, In vechiul regat și Basarabia nu existau legi similare. 
Astfel problema era, foarte diticilă, de oarece trebuia pe deoparte să sc stabilească, regimul apelor în teritoriile unde nu exista, iar pe de altă, parte, să se respecte situaţii creiate de regimul apelor existent în unele teritorii. Trebuia, deci formulată o soluțiune ge- nerală care să precizeze regimul apelor pentru toată, România, ceace a făcut Ministrul, ga- neralul Moşoiu. 

Obiectul legii este, în fond, administrarea technică a apei în sensul de a împiedica, degradările ce pot proveni (inundaţii, etc.), și de a spori apoi folosul ce-l poate aduce ea forță motrice, irigaţii, canalizării, ete. | Apa fiind o sursă de energie permanentă şi naturală, (gratuită) este declarată, prin noua Constiţuţie de „bun publiek şi în baza acestui principiu s'a, întocmit legea care ad- ministrează în nd științific, „huila, albă“ spre a obține, în interes general, col mai mare rendament, în toate condiţiunile în care poate îi utilizată, fie de paxticulari, fie de Stat. Până în Iunie 1924 serviciul apelor exista numai în 'Pransilvania, Banat și Buco- vina, funcţionând potrivit legilor existenţe în acele teriţorii, | Din 1922, şi până la finele anului 1924, Statul a pus la dispoziţia diveyselor lucrări hidraulice 37.200.000 lei, realizând numeroase lucrări de amenajare de râuri şi pentru apă- rarea diverselor localităţi de inundaţii. Astfel s'a făcut regularea, Mureşului la 'Tg. Mureș, Cristești, Văradin, Milova, Arad; regularea, Someșului la Satu-Mare ; regularea 'Pisei la, Sighet, a 'Limeşului la Lugoj Caransebeș, a Crişului la Bihor, asemenea regularea Oltului, Târnavei, Arieșului, ete, 
In lunie 1924, odată cu promulgarea legei regimului apelor, s'a înființat şi Direo- țiunea Generală a apelor, care dela 1925, fiind prevăzută în buget, v'a funcţiona în noua sa organizare generală, pentru toată România, cuprinzând 5 inspectorate regionale și 16 servicii (cu 4—5 județe), având. reședința, în orașele Aiud, Arad, Braşov, Bucureşti, Buzău, Cernăuţi, Cluj, Craiova, Galaţi, Iași, Oradia-Mare, Piteşti, Satu-Mare, Suceava și Limișoara,. Direoţiunea, Generală a apelor dispunând de un personal teehnie compus din 46 ingineri şi 56. agenţi technici, are ca, buget pe 1925, pentru lucrări, suma, de 24.000.000 lei, ceeace constitue un început foarte promițător, faţă, de mijloacele co au fost alocate până acum. Legitferarea, regimului apelor, este o operă deosebit de însemnată, și este încă un pas inaințe în progresul ce incontinu sa realizat la departamentul Lucrărilor Publice, sub Gu- vernul liberal. - 

e + 

Din expunerea succiută făcută nai sus, reese că până la 1922 guvernele precedente şi Miniștrii de lucrări publice din trecut, nu au luat măsuri pentru îmbunătăţirea drumu- rilor și refacerea, podurilor. Acesta a, contribuit mult la agravarea crizei transporturilor,



care la rândul ei, a influențat asupra crizei economice, agravând-o. Abea de la 1922, 
guvernul” liberal a început opera constructivă și campania de refacere. 

Ministrul Lucrărilor Publice, General "Traian Moșoiu, şi-a consacrat toaţă activitatea, 
în direcțiunea, refacerei și construoţiei drumurilor, precum și refacerei şi construcției podu- 
rilor pe reţelele principale din țară, dând atenţiunea cuvenită, nevoilor populațiunei din 
teritoriile alipite. ; 

Cu toate mijloacele modeste materiale, care au fost puse la dispoziţia sa, s'au exe- 
cutat lucrări numeroase, în valoare de câte-va sute de milioane, care au contribuit la înlă- 
turarea crizei transporturilor. | 

Această vastă operă a refacerei e în curs și guvermul liberal nu va pregeta a o 
desăvârși, 
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ACTIVITATEA MINISTERULUI SĂNĂTAŢEI PUBLICE ŞI OCROTIRILOR SOCIALE 
Poate nici o altă ţară, ca România, n'a avut mai multă nevoe de un minister al Sănătăţei Publice şi al Ocrotirilor Sociale. — 'Trebue să recunoaștem că din toate proble- 

mele sociale, aceea a salubrităţei publice a, fost neglijeată mai mult, iar în chestia, oerotirilor 
elemenţelor sociale, lipsite de posibilitatea, de a-și câștiga existenţa, şi de a se îngriji, aproape 
nu exista ceva organizat cu concursul direct al statului, 

Iniţiativa, privată, care în alte ţări din apus, completează simţitor opera statului, 
în direcţia, sanitară şi a, asistenţei publice, la noi sa manifestat cu mai puțină tărie, mai cu seamă în epoca materialistă, care a urmat după înceţaroa răsboiului mondial. — Deaceea 
se impunea la noi un departament special, care să se ocupe în particular, de asigurarea sănătăței publice și de organizarea ocroțirei elementelor, care merită tot sprijinul societăţi, 
cum az îi învalizii de răsboiu, văduvele de răsboiu, copii orfani; apoi îndrumarea vagabon- zilor şi parazitarilor către muncă, sub forma, de colonii, 

La, începutul lui 1922, organizația sanitară lăsase mult de dorit, mai ales în teritoriile alipite, unde în loc să se consolideze instituţiile sanitare moştenite, s'au făcut atâtea, creaţii 
noui, încât consolidarea, spitalelor lăsată în părăsire, era în preajma desagregărei. — A tue- uit o justă reparaliție să fie făculă în personalul medical, căci până atunci un medic de oraș din vochiul regat avea în sarcină 16790 suflete, iaz în Ardeal 4000. — Legea din 1922, a dispus impărțirea ţărei în 11 regiuni, fără a ține seamă de vechile graniţe. — De asemenea, dis- punea ca, toate serviciile publice și particulare sanitare să fie supuse controlului şi înrumărei Ministerului Sănătăţei, astfel ca, recrutarea, personalului și aplicarea sancţiunilor pentru abateri dela lege să se facă, după aceiași normă de echitaţe şi legalitate, — Acoasta înseamnă, 
o conducere șliințifica având la îndemână consilii technice. 

De asemenea legea pentru exercilatea denltislicei din 1923, a fost modificată în 1994 şi astiel sa pus ordine în exercitarea acestei profesiuni care nu mai putea dăinui în vechea, situaţie fără a prejudicia sănătatea publică, Această lege este premărgătoare epocei apli- cărei legei sanitare, care prevede, că numai doctorii în medicină, specializați în dentistică, vor putea practica această, specialiţate. | | 
Pentru combaterea epidemiilor s'a, introdus echipe volante pentru desinfecțiuni (una pe 

regiune) și câte o echipă pentru sifilis și paludism. Sa, stabilit un model tip de aparat de desinfecţiune şi de depurazitare pentru comunele murale, dotate cu automobile. Sa înfiinţat am- 
bulatoave policlinice la Ploeşti, Brăila, Galaţi, Craiova, Constanţa, Bocșa-Montana, București, Chișinău și Cernăuţi. Sa stalifical 66 spitale judeţene și comunale în Ardeal, Sa inaugurat : Sanatoriul de Tuberceuloși Aiud; Instituţul de Ortopedie din Cluj; Spitalul Bivolari din Ju- 

19
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deţul Iași; s'a torminat construcția şi instalaţia noului spital de boli mintale de lângă Bu- curești, în care s'a mutat bolnavii ospiciului Mărcuţa. Sa reinfiintut concursurile — care fuseseră, suspendate în timpul răsboiului — pentru posturile medicale Ia spitale şi de spo- cialitate, precum și examenele de capacitate, Astfel spitalelor posedă specialiști bine pregătiți. România a încheat o convenție sanitară cu Polonia, pentru apărarea reciprocă contra boalelor molipsitoare. Deasemenea, este pe cale de a încheea o convenţie cu Jugoslavia. Dovadă că Ministerul Sănătăţei s'a ocupat de aproape de chestiile sanitare este şi faptul că s'a reuşit a se cantona, epidemia de holeră când sa ivit în preajma Bucureștiului ȘI deasemenea, s'a stins epidemia în Basarabia. 
Numărul spitalelor rurale a fost mărit. — Alte construcții spitalicești sunt în curs de executare. Deasemenea s'a procurat v enormă cantitate de material sanitar pentru nevoile spi- talolor. (Medicamente, instrumente, pansamente, efecte spitalicești). 
După cum am spus, problema sănătăței publice e una din cele mai importante în România, când majoritatea, populaţiunei rurale nu a, fost iniţiată în binefacerile higienei și nu are o încredere desăvârșită în medicina umană, Epidemiiile care bântuie satele Şi ora- șele, în anumite epoci, ca și ravagiile mari ce le face tubereuloza, și sifilisul în populaţia urbană și rurală, absența unei organizări serioase sanitare, în raport cu numărul și nevoile locuitorilor, a dovedit cât de necesar crea un minister al sănătății publice, care să se ocupe, în special de combaterea, boalelor sociale şi de organizarea corpului medical Şi a serviciului sanitar, conform cerințelor moderne, 
Un staţ nu poate fi numai o aglomerare socială, şi politică, ci un organism vivant în funcţie de cerințele civilizaţiei. Un stat, chiar dacă și-a realizat visul său național, cu alte cuvinţe a intrat în faza națională dictată de interesele sale etnice și politica, nu poate să-și îngrădească misiunea, sa, la, accea de a-și menţine integritatea teritorială ȘI a-și asigura, existenţa de la o zi la, alta, fără, să, fie preocupat de marile probleme sociale, care îi propune reforma, legei menite să-i favorizeze vitalitatea și să-și garanteze funcțiunile sale primordiale. Un stat social naţional trebuie să fie un organism sănătos. Populaţia sa nu trebuie să fie lăsată în prada mizeriei şi a boalelor, de oarece în cazul acesta insă-și puterile naţionale, + vor slăbi şi organismul statului se va resiinţi în funcțiunile sale și forțele de rezistenţă și apărare nu vor putea, răspunde în caz de pericol. În imp de pace o populație săcătuită, de boli epidemice sau endemnice, care nesocoţeşte legile higienei şi nu e pusă în situație de a munci cu spor, de a se instrui, de a se cultiva şi de a prospera, e ameninţată să dege- nereze, Cu timpul populaţia va scădea şi viaţa economică şi socială va trece printr'o criză din cele mai grave şi primejdioase. O populaţiune viguroasă, sănătoasă, prolifică, va asigura întotdeauna statului prosperitatea și rezervele de energie de care are absolută necesitate, Inainte de răsboiul pentru întregirea neamului nu s'a daţ atențiunea cuvenită problemei sănățăţei publice, dar după lecţiunile căpătate în ultimele decenii, am ajuns la convingerea, nostrămutată că această problemă, trebuie să treacă înainţea celorlalte, de oarece dânsa e în strânsă legătură cu buna stare a organelor vitale ale statului românese, Guvernul liberal, totdeauna preocupat de maxzile probleme sociale și naționale, nu putoa să nu se ocupe şi de problema sănătăței publice, De la 1921 şi până azi, s'a făcut mult în această direcţiune, după cum o dovedește activitatea spornică desfășurată de mi- nisterul sănătăţei publice și al ocrotirilor sociale, mai întâiu sub ministeriatul lui G, Mâr- zescu și apoi sub acela a actualului titular N. N. Săveanu. Dela, venirea sa în fruntea acestui departament, Ministrul N. N, Săveanu. a căutat
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să dea o organizaţie corespunzătoare menirei sale, ministerului sănătăţei publice şi să or- 
gămizeze serviciul sanitar în conformitate cu nevoile populaţiunii și cerinţele moderne. Mai 
intâiu, Ministrul N, N, Săveanu, şi-a asigurat; o parte din fondurile de care avea absolută 
nevoie spre a-și realiza proiectele sale binefăcăţoare. Bugetul pe exerciţiul anului 1923 —1924, 
a prezentat un spor de 165.000.009 lei, față de bugetul exerciţiului 4922 — 1923, Cum 
hrana bolnavilor, ospitalizaţi în spiţalele noastre, lăsa foarte mult de dorit, Ministrul N. N. 
Săveanu, a afectat o sumă de 97 milioane în plus, pentru a se putea, da bolnavilor o hrană, 
substanțială ; apoi a sporit alocaţia bugetară pentru zestrea spitalelor — zestre constatată 
a fi cât se poate de sărăcăcioasă — cu 19 milioane lei. Majoritatea spitalelor din ţară fiind 
amenințate cu ruina, sa acordat pentru reparația lor o sumă de 30 milioane lei ; iar pentru 
procurarea de medicamente şi pansamente sa cheltuit în cursul anului 1924, suma de lei 
35 milioane, Nu sa neglijat nici laboratoarele, care sunt atâţ de trebuincioase ȘI a căror 
lipsă, totuşi, e atât de mulţ simțită. S'a dat 8 milioane pentru înzestrarea laboratoarelor, 
Scopul urmărit de Ministrul N. N. Săveanu, e să înmulțească numărul laboratoarelor și * 
să, le utilizeze cu tot materialul de care au nevoe. S'a sporit după aceea în cursul acelui 
an, alocaţia acordată școalelor de agenţi sanitari și de moaşe; iar pentru a ușura tran- 
sportul medicilor s'a prevăzut; în bugetul pe exerciţiul 1925, suma de 12 milioane lei, faţă 
de suma de 7 milioane lei cât erea în bugetul pe anul 1924. Numărul spitalelor a fost 
mărit. Cu mijloacele puse la dispoziţie de Ministerul sănătăţei publice s'a, inceput construcția 
spitalului din Abrud (Transilvania) ; spitalului din Tighina (Basarabia) ; spitalului din "Pâx- 
goviște ; apoi au tost refăcute numeroase localuri de spitale din zona fostului front, de 
oarece în timpul răsboiului o mare parte din spitale, siţuate în aceste regiuni, au suferit 
violentul bombardament al artileriei dușmane. Astfel au fost refăcute spitalelor din comu- 
nete : Dumitrești (jud. R.Sărat), Vidra și Panciu (jud. Putna), Cavaclar (jud. Constanta), 
Drăgănești (jud. Vlașca), ș. a. Alte numeroase spitale din diferite localităţi sunt pe punctul 
de a îi restaurate, în cât funcționarea lor va fi în curând asigurată. 

Doalele sociale şi combuterea lov. 
Dacă, înainte de răsboiu tuberculoza și sifilisul oferea un mare număr de victime, 

în țara românească, după răsboiu, cele două teribile boli au făcut înspăimântătoare ravagii, 
mai cu deosebire în populaţia rurală și cea nevoiaşe dela, orașe. In bugetul anului 1924, 
sa prevăzut suma de 25.000.000 lei, pentru combaterea, sistematică a tuberculozei, dar 
această sumă sa dovedit a îi absolut insuficientă, faţă, de întinderea considerabilă a acestui 
flagel, care nu cruță tineretul plăpând. Cu toată devalorizarea, leului, judeţele şi comunele 
noastire, acordă aceiaș subvenție anuală de 8.000.000 lei, pentru combaţerea tuberculozei, 
ca şi inainte de răsboiu. Se înțelege dela sine că această contribuţie a județelor și comu- 
nelor — care sunt cu mult mai numeroase de cât în România de eri — este în disproporție 
vădită cu numărul tuberculoșilor și în contrazicere flagrantă cu misiunea socială umanitară 
generoasă a judeţelor şi comunelor. Subvenţiilor acordate de judeţe şi comune vor trebui 
să lie majoritate, în mod. simţitor, de oarece statul și iniţiativa particulară nu pot să facă 
față pericolului social ce-l prezintă extensiunea tuberculozei. S'a intensiticat inult campania 
antisifilitică, prevăzându-se în bugetul pe exercițiul anului 1925, suma de 8 milioane pentru 
procurarea de „neosalvarsân“, 

Asistenta socială. 

Ministerul sănătăţei publice și al asistenţei sociale, îngrijește de 40 de instituţii ale 
asistenței sociale, care toate funcționează în condițiuni normale, absolut satisfăcătoare.
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Pentru procuraroa de fonduri sia dublat timbrul de asistență și din aceasță cauză s'a dispus de o sumă de 36 milioane, din care 8 milioane, s'a acordat pentru combaterea tuberculozei. Apoi, un număr însemnaţt de societăți parţiculare, care urmăresc acelaş scop, au fost subvenţionate, spre a-și putea îndeplini nobila și umanitara lor misiune. Faţă de Suma prevăzută în bugetul pe exercițiul 1923, s'a sporit cu 24 milioane sumă acordată, oficiului IL. O, V. pe exercițiul anului 1924. Hrana și îmbrăcămintea, orfanilor de răsboiu a fost îmbunătăţită. O sumă de 141.000.000 lei, s'a dat în 1924, tuturor socieţăților dele- gate pentru opera lor de protejare şi de asistență a orfanilor şi invalizilor de răsboiu, ca și a copiilor tuberculoşi ai invalizilor, faţă, de 1293.000.000 lei, cât sa daţ în cursul anului precedenţ;. 
| | Activitaţoa destășurată de L. O. Y. şi de societăţile delegate a, tost foarte mare și importanță și a das cele mai mulțiunitoare rezultate, față de mijloacele puse la dispoziţia, lor, Colonia de muncă dela Râul-Vadului: azilele de bătrâni și infirmi, birourile de triaj pentru _Gorșetori şi vagabouzi, dispensariile de sugari, azilul de alienați dela Mărcuţa și Costigeni, „toate au fost organizate în așa fel, în cât ele funcţionează în condiţiunile cele mai bune Eforia Spitalelor Civile, pentru contribuţia sa la asistența socială a primit o subvenție de 4.500.009 lei; iar Epitropiei St. Spiridon i se va acorda 0 subvenție anuală de 500.000 lei, din aceleași consideraţiuni și pentru acelaș scop. 

Serviciul balneo-climateric. . | 
In cursul abului 1925, vor fi puse în stare de funcţionare 2 sanatorii maritime Ja '"Pekirghiol, dintre care unul, în colaborare cu Eforia Spitalelor Civile. Băile Ierculane şi Ocna Sibiului au trecut în “posesiunea statului -şi ele sunt administrate de organele minis- "terului- sănățăței pirbilice «şi-a -aistetitei 

asemenea sporită în 1925. Sa 
Pentru căutarea invalizilor 46 răsboi. tuberculoşi, va, fi amenajată o aripă a senato- ului Bisericani. Serviciul - balneo-elimaterie funâţionează în cele mai bune condițiuni, fiiud condus de un inspector general. 
Proiecte de lege. | | 
Pentru: a asigura o mai: bună organizare a, acestui departament important, Ministaul N. N. Săveanu, va prezenta Corpurilor Legiuitoare mai multe proiecte de legi, relative la comerțul de medicamente, funcționarea famasiilor, funcţionarea staţiilor balnco-climaterice, cte. 

    dz zii ai da 
(ET Soci 6 ep, pentru asistenţa balneară a fost: de 
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Ministrul sănătăţii publice și oerotirilor sociale, N, N. Săveanu — care a avut pre- țioasa, colaborare a secretarului său general, profesorul Dr. 'D. Gane — a înțeles importanţa, covârșitoare, morală, wmnanitară și socială a organizări, pe baze moderne, a sănătăței pu- blice, ca si a ocroţirei elementelor de care am vorbit mai sus, 
Munca desfășurată la Ministerul sănătăţei publice şi ocrotirilor sociale este evidentă, și progresul realizat vădit; acest departament își justifică perfect scopul pentru care a, fosţ creiat, sub conducerea, n2obosită, atentă ȘI energică, intelegentă şi prevăzătoare, a minis- tului N. N. Săveanu. A 
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XXI. 

HCTIVITATEA MINISTERULUI CULTELOR ŞI ARTELOR 

Problemele de ordin cultural şi religios, odată România Mare înfăptuită, au luat o 
importanţă covârșitoare din cauza diverselor naționalități de credinţe deosebite și a ten- 
dințelor ce sau manifestat de a, se nesocoti valoarea culturei naționale românești de către 
noii cetăţeni, care au făcut parțe din alte state. 

În vechea Românie, guvernele nu au fost preocupate de chestiuni de ordin religios 
și nici nu aveau nevoie să organizeze o propagandă, artisțică și culturală, de oarece unita- 
tea naţională și religioasă a populaţiunei permitea liberul exercițiu al aceluiaș cult reli- 
gios — vorbim d6 marea majoritate a populațiunei țării, — şi o desvoltaxve firească a culturei 
în straturile cât mai adânci. 

Dela 1919 îrcoace situaţia sa modificat, Dacă toleranța românului este cunoscută — 
în ţările noastre nu sa înregistra nici înta”o epocă lupte din cauze religioase, sau lupte 
intreprinse cu scopul urgisirei unor credințe — şi dacă în consţituție este înscrisă libertatea 
tuturor cultelor, fără nici o restricțiune, iar această libertate este garantată, tuturor, în 
condiţiunile precis stabilite, noua, situaţie creată statului român, în urma alipirei teritoriilor 
de peste Carpaţi şi de peste Prut, a impus o orgamizare a bisericei ortodoxe-române, care 
să corespundă acestei situaţiuni și nevoilor populaţiunei. Mai întâiu, Ministerul Cultelor Şi 
Artelor, a înființat trei noui episcopii şi anume : la Constanţa, la Hotin și la Cetatea-Albă ; 
apoi s'au creat un număs de 19 protopopiate, — dintre caie opt în Ardeal (6 la Oradia-Mare 
şi 2 la Cluj), iar restul de 11 în celelalte părți ale țărei. Simţindu-se nevoia unei organi- 
zaţii mai potrivite cerințelor administrative bisericești, sau înființat în ultimii doi ani 72 
de parohii, dintre care 30 în Ardeal. 

Ministerul Cultelor s'a ocupat apoi şi de organizarea pe lângă mânăstirile de maici 
a atelierelor de ţesătorie, care au dat cele mai bune rezultate, atât din punctul de vedere 
educativ, cât și din punctul de vedere practic. negimul monachal poate fi întrucât-va modi- 
ficat, în interesul obştese, fără să-și piardă caracterul său tradițional. In deosebi, pe lângă 
mânăstirile de maici, organizarea atelierelor a dat cele mai bune rezultaţe. In aceste ateliere, 
lucrează, orfanele de răsboiu, sub conducerea maicelor. E o muncă folositoare și rodnică. 

Ca să putem avea, numărul de preoţi necesari, populațiunii care crește din an în an 
și un număr de preoți culţi, care să poată îndeplini în condițiuni câţ mai satisfăcătoare, 
misiunea lor, s'a simțit nevoia de seminare, Cum numărul seminariilor în funcțiune era 
insuficient, Ministerul Artelor și Cultelor, a inființat patru seminarii şi anume: la Craiova, 
Constanţa, Dorohoiu şi Oradia-Mare. 

Spre a combate unele secte primejdioase, care de câți-va ani și-au mărit cercul de



activitate, graţie marilor fonduri de care par a dispune, s'a intensificat propaganda creştină 
ortodoxă în sânul populaţiunii noastre și sau înființat posturi de misionari pe lângă fiecare mitropolie și episcopie. Această, propagandă mare un caracter agresiv, ci „pur creştinesc 
Pentru buna întreţinere a, locașurilor bisericești, Ministerul Cultelor a prevăzut în buget 
sumele de care au nevoie mitropoliile, episcopiile, catedralele ȘI seminariile; precum şi alte 
sume necesare construcțiilor și reparațiilor bisericilor și caselor parohiale. 

Situaţia, materială a preoţilor din unele părți ale ţăsrei, fiind precară, Ministerul Cul- 
telor a luat dispoziţiuni pentru îmbunătăţirea ei, fie prin salarizarea convenabilă a mem- 
brilor clerului, fie prin acordarea de îndemnizaţii pentru chirie a personalului clerical urban 
din vechiul regat și din Basarabia, care era înti”0 poziţie de inferioritate faţă de perso- nalul elerical din Ardeal, Banat și Bucovina. 

Sau sporit salariile personalului parohiilor urbane și rurale, adaugându-se din 5 în 5 ani 25%/, din salariul de bază. Gradaţiile se limitează, la 4 termene. 
Cum. calendarul nostru creștin ortodox nu mai corespundea datelor astronomice, fiind în plus cu 13 zile, s'a indreptat; ucest calendar în acord cu Sf. Sinod, şi cu repre- zentanții autorizați ai Bisericei noastre. Adversarii bisericoi creştine-ortoloxe, au căutat să, profite de această îndreptare spre a turbura spiritele la, sate, 
Propagandiștii de rea, credință, care urmăreau scopul să diminueze autoritatea, SI, Sinod, și să dea o lovitură simțită ortodoxismului, au colindaţ satele Și au povăţuit pe lo- cuitori să nu respecte calendarul îndreptat, sub motiv că ar fi un calendar păgân, în con- trazicere cu daţinele creștinești orţodoxe, | 
Loată această propagandă n'a isbutit să dea roadele urmărite, de oarece, atât re- prezentanţii autorizaţi ai bisericei noastre, cât şi reprezentanții auţorităţilor administrative Și școlare au atras, la vreme atențiunea sătenilor asupra scopurilor politice antinaţionale urmăriţe de acei propagandişti fără credință și fără scrupule, 
Toate sărbătorile ereştineşti fixate după calendarul îndreptat de Sf. Sinod au fost prăznuite la datele cuvenite, fără să se inregistreze nici un incidenţ neplăcut, nici o tiu burare. "Țăranii au ințeles că Si. Sinod și înalții noștri prelați nu puteau să admită o în- dreptare a calendarului ortodox, de cât în conformitate cu legile sfinte ale credinţei noastre strămoșești. 

Al. Lapedatu, ministrul cultelor și artelor, a întoemit apoi un important proioct de lege relativ la, organizarea pe baze ţemeinice a Bisercoi ortodoxe creştine, în acord cu Sf, Sinod și deci cu autoritatea supremă, bisericească, - 
S'a hotărât pe urmă înființarea, unui patriarhat ortodox român și în acest scop s'a, întoemit un proiet de lege. Înființarea acestui patriarhat era absolut necesară, atât din punct de vedere bisericesc, câţ și din punet de vedere politic, De fapt în țările române a existat un pâtriarhat în veacurile trecute, după cum a existat mai de mult în Rusia fi Serbia. Atâţ Rusia sovietică, cât şi Jugoslavia au reînfiinţat în epoca prezentă patriarhatul. Solemnitatea întronărei patriarhului sârb, Dimitrie, la Peci s'a făcut acum câte-va luni şi ea a dat prilej să se organizeze un împunător pelerinaj în localitățile Skoplie, Kruşevat, Ixosoppolie, Peci, Delciani și Prizern, de a-l căror nume sunt legate atâtea fapte glorioase și pioase din istoria poporului sârbesc. La această solemnitate grandioasă au luat parte MM. L, L. Regele și Regina J ugoslaviei, guvernul, reprezentanții poporului, delegaţii tuturor corporaţiunilor patriotice, artistice şi literare, înaltul cler cu 24 de episcopi, trimişii diverselor regiuni, regimente din ficcare annă, M. S, Regele Alexandru al Jugoslaviei sa
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dus în vechea, biserică a patriarhatului, ornată cu portretele și inscripţiile foștilor suverani şi 
plină de sarcofagiile celor dintâiu patriarhi, care au viețuit și propovăduit adevărul evan- 
ghelic creştin ortodox, acum cinci veacuri. 

» Nu”putea, Biserica, Română creştină ortodoxă să nu reinfiinţeze şi dânsa, patriarhatul, 
când el a fost reinființat atât în Rusia sovietică, cât şi în Jugoslavia. De altă parte din 
punct de vedere politic se impunea o creștere a prestigiului bisericei noastrei creştine orto- 
doxe în Orient în actualele împrejurări, când în Rusia, sovietistă ortodoxismul este perse- 
cutat de regimul sovietelor, iar biserica catolică romană, profitând de lipsa de influență a, 
bisericei ruseşti, în statele din sud-estul Europei, şi-a intensificat propaganda cu scopul de 
a domina ortodoxismul. Proiectul de lege priviţoi Ja înființarea Patriarhaţului va, fi supus 
aprobării Corpurilor Legiuitoare. 

O altă chestiune importantă despre care sa ocupat Al. Lapedatu, Ministrul cultelor 
și artelor este aceia a administraţiei averilor bisericești din Basarabia. In acest scop s'au 
instituit eforii speciale, alcătuite din clerici și mireni, reprezentanţi ai tuturor episcopiilor 
de peste Prut. Fiecare eforie bisericească lucrează sub privegherea, consiliului epise »pului 
respectiv. Prin instituirea, acestor eforii bisericești sa pus capăt supărătorului conflict ce 
isbuenise înţre biserica creştină ortodoxă basarabeană și guvernul nostru din cauza modului 
ilegal cum fusese cedâtă averea acestei biserici Uniunei clerului, cât și pentru modul 
abuziv cum a fost administrată ea, de către suspomenita Uniune. 

Al. Lapedatu, ministrul cultelor și artelor, a înființat institutele teologice de la Cluj 
şi Oradia-Mare şi a inaugurat noul local al institutului teologic unit din Oradia-Mare. 

In urma stăruințelor depuse și a fondurilor destinațe în acest scop, de către 
Ministrul cultelor și artelor, s'au construit mai multe localuri de seminare la Huşi, Doro- 
hoiu și Curtea de Argeş, precum și un edificiu măreț la Constanţa care să slujeassă de ra- 
ședință episcopală. 

In Ardeal sau activat lucrările catedralei ortodoxe creștine dela Cluj în așa mol în 

cât în cursul anului 1925, acest monument religios va fi complect gata. 
In Basarabia, la Bălţi, sa început construirea unei catedrale. In ţoate părțile ţărei 

au început să se construiască numeroase biserici şi case parohiale. 
Dacă trecem acum la problemele de ordin cultural, Ministrul Arţelor şi Cultelor, a 

dat o atențiune deosebită, propagandei în teritoriile alipite, organizând-o câţ mai bine şi 
provocând intensificarea ei, cu concursul scriitorilor şi artiştilor noştri. 

S'a organizat în cursul anilor 1922 — 1924, cu concursul societăţei scriitorilor ro- 
mâni din Bucureşti, 16 şezători in diferite centre din Ardeal, care au avut succes, fiind 
foaxte cercetate de populațiunea românească. | 

Apoi sau înmulţit bibliotecile în orașe şi sate. 
In toate oraşele de peste munți sau organizat, de către organele Ministerului Cub 

telor și Artelor (Direcţiunea, Culturală) numeroase manifestațiuni culturale, care au dat 
roade din cele mai bune. 

Sa urmărit cu multă atențiune activitatea, pe terenul cultural și aztistie al minori- 
tăţilor, strângându-se un important material informativ în vederea unei importante monografii, 

Cum în Ardeal se resimte influenţa culturei maghiare şi germane, nu numai din 

cauza faptului că această provincie a fost câteva veacuri sub stăpânirea. străină, dar și 
din cauza propagandei intensive făcută de elementele conducătoare ale naționalităților res- 
pective, s'a impus începerea unei propagande mai întinse din partea noastră, spre a îm= 

19
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prăștia în straturile cele mai adânci ale Fopulaţiunei teritoriilor alipite, cultura românească fic sub forma de cărți sau diverse publicațiuni folositoare, fie sub forma, de şezători, con- forinţe, veprezentațiuni teatrale, audițiuni muzicale, ete., cu concursul scriiţorilor şi artiș tilor noștri, S'au organizat numeroase ţurnee teatrale în Ardeal cu artiştii 'Teatrului Na- țional din București; sau acordat de către Ministerul Artelor, subvenţii trupelor noastre par- ticulare spre a organiza turnee în Basarabia, Bucovina, Ardeal și Banat ; apoi s'a alcătuit 0 trupă permanentă românească care dă reprezentații la "Teatrul din Sibiu ; s'a înființat un teatru de propagandă în orașele Cernăuţi și Chișinău (pentru dramă şi operetă). Al. Lapedatu, ministrul cultelor și artelor, a dat deri o atențiune mare și binevenită tuturor manifestaţiunilor culturale și artistice, încurajând arta dramatică — prin înfiinţarea de teatre în diferite părți ale ţărei, — muzica, conservatoarele, etc. D-sa a acorda subvenţii „importante 'Peatrelor Naţionale din Cernăuţi și Chișinău ; a, încurajat organizarea, de trupe jermanente teatrale, spre a putea da reprezentații în cele mai bune condițiuni în ambele orașe pomenite; a înfiinţat apoi "Teatrul de Vest, care va: deservi orașele : Timișoara, Arad, Oradia-Mare, Satu-Mare, Baia-Mare și Sighetul Marmaţiei; a trecut în sarcina statului conservatoarele de muzică și declamaţie din Cernăuţi și Chișinău, însumându-le în buget, Pe lângă trupele permanente dramatice, Al. Lapedatu ministrul cultelor și artelor, a Inat dispoziţiuni foarte bune și utile în vederea organizărei de turneuri de propagandă in ţară cu trupe și repertoriu stabili; special în scopul acesta. Personalul acestor trupe de turneuri va fi selecționat prin îngrijirea, direcțiunei generale a teațrelor. Potrivit caotelor ei de sarcini, Opera din Bucureşti va da un număr determinat de reprezentații în A rdeal, Rucovina, şi Basarabia ; iar opera dela Cluj va da ȘI ea mai multe reprezentații în acele localităţi din Ardeal. Fundaţiei „Principele Carol i sa acordat o subvenție în scopul veluărei concertelor simfonice ale Filarmonicei ; ia societăților corale „Carmen“ și „Cân- tarea României“ li se va, acorda şi lor subvenţiuni spre a, putea organiza concerte în diferite orașe ale ţărei. 

Ministrul Artelor și Cultelor, Al. Lapedatu, a întocmit apoi un proiect de lege pentru reorganizarea teatrelor, şi un proiect; de lege pentru organizarea, învățământului specia] de arte plastice și de arţe muzicale, Pinacoteca, statului va, fi amenajată după ce va, fi revizuit inventarul ei. Lucrările acestea se fac sub ingrijirea unei comisiuni de pictori de seamă. Școala, de pictori dela Chișinău a fost luată sub îngrijirea ministerului cultelor și aztelor ȘI O școală asemănătoare se va înființa la Cluj. Cu timpul ambele școli vor fi transformate în şcoli de Bele Arte. In cursul primăverei anului 1925, se va organiza sub auspiciile Mi- nisterului cultelor ŞI artelor, o expoziție ambulanţă de artă românească (pictură şi sculptură) la "Timișoara, Arad, Oradia-Mare şi Cluj. Pentru terminarea localului șeoalei"de arhitectură, din București s'a afectat în buget suma de 11 milioane lei. Pentru încurajarea lteraturei 
naționale, sau acordat anul tiecuţ două mari premii fiecare de câte 100.000 lei, iar în anul 1925, s'a mai fixat un premiu pentru istorie literară, Toate aceste premii sunt distribuite pe baza unui regulament special. | Deasemenea, ministrul artelor și cultelor, A]. Lapedatu, a, reorganizat, potrivit nece- 
sităților, ministerul cultelor ȘI artelor, S'au înfiinţat trei direcțiuni : direcţia, culţelor naţionale, direcţia cultelor minoritare și direcţia, învățământului religios şi a activităţei culturale, Astfel în anii din urmă, munca desfăşurată la ministerul cultelor și artelor a, fost 
foarte rodnică, aţât în direcţia, organizărei cultelor, cât şi în direcţia culturală şi artistică, 

e e
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Activitatea Ministerului Cultelor şi Artelor sa indreptat deci în ultimii doi ani, 
1922 — 1924, în două direcţiuni principale : organizarea temeinică, a clerului ortodox-român 
și intensificarea propagandei culturale și artisţice în tot cuprinsul ţărei şi în deosebi în te- 
ritoriile alipite. 

Ministrul Artelor și Cultelor, a avut mari dificultăți de înțâmpinat, în îndeplinirea 
misiunei sale grele, fie din cauza lipsei de mijloace suficiente, fie din cauza rezistenţei mino- 
rităților, sau în contra propagandei făcută de conducătorii spirituali ai minorităţilor, In pro- 
blemele uflate în strânsă legătură cu organizarea, pe baze unitare, a bisericei ortodoxe-creş- 
tine, s'au ivit greutăţi deoarece atât biserica din Ardeal şi Bucovina, cât şi cea din Ba- 
sarabia, au prezentat unele deosebiri în organizație, față de cea din vechiul regat, după 
cum ele s'au bucurat de unele avantagii de ordin maţerial. 

Prefacerile sociale și economice, care au schimbat simțitor structura socială și eco- 
nomică a țărei, în urma celor două mari reforme -—— sufragiul universal și împroprietărirea 
țăranilor — au avut influențe și asupra organizaţiei bisericei noastre ortodoxe, în sensul că 
o parte din bunurile de care dispuneau sub fostele regimuri şi deci sub ţări cu altă struc- 
tură socială și economică, au trebuit să fie luate. De aci au intervenit unele neînţelegeri 
și fricțiuni, care din fericire au fost înlăturate prin întervenția factorului determinanti care 
a dictat noua orânduire a treburilor obstești pe temelii democratice. Cum însă în România, 
Statul nu e indiferent în materie religioasă și el nu poate practica o politică, de indiferenţă 
față de credinţa religioasă dominantă în sânul său, Ministrul Cultelor și Artelor, a trebuit 
să studieze mijloacele și metodele cele mai bune, indicate de prefacerile economice şi so- 
ciale, precum și de inţeresele supreme ale statului, menite să dea unitatea necesară bise- 
ricei creștine-ortodoxe şi să asigure membrilor slerului ei, o situație morală și : materială 
la înălţimea misiunei lor. | 

După cum am spus, Statul Român nu poate adopta, în materie religioasă, politica, 
laică a inditerenței, lăsând teren liber reprezentanţilor diverselor religiuni și secte religioase 
să-și dispute întâieţațe şi să exercite un soi de imperiu spiritualist asupra majorităţei, sau 
a unei părți din populațiunea țărei. Se știe ce înseamnă în ţările care nu au eşit încă din 
iaza închegărei lor definitive, acest imperiu spirilualist în materie religioasă care adese ori 
acoperă tendințe politice in contrazicere, sau chiar in flagrantă opoziţie cu interesele perma- 
nenţe ale statului respectiv. Anglia şi Franţa pot să practice o politică de indiferenţă în 
materie religioasă, de oarece ambele au eşit de câte-ra veacuri din faza delicată a inche- 
gărei lor definitive, pe când România abia acum trece. .prinţr”o asemenea fază, care re- 
clamă o politică prevăzătoare, atentă, pozitivă, clar văzătoare. Această, politică însă nu 
exclude toleranța cea mai deplină faţă de toate credinţele religioase, aţâţa vreme cât acuste 
credințe, prin modul cum sunt practicate, cultul lor, nu ating ințeresele statului. 

In ce priveşte propaganda culturală şi artistică, greutăţile ce sau ivit au fost ŞI 
mai maxi, de oarece în Ardeal, Banat și ţinuturile ungurene, populațiunea românească 
suportat câți-va âni efectele unei adevărate ofensive culturale de origină străină. In Basa- 
rabia, tot așa. In ținuturile de peste munţi sau înmulţit ziarele în limbele maghiară şi germană, 
şi cărţile străine abundă în librărie; iar în Basarabia sunt mai numeroase cărțile, publicaţiu- 
nile și ziarele, tipărite în limba rusă, decât cele românești. S'a remarcat apoi inmulțirea 
societăților maghiare și săsești, cu caracter culţural, muzical şi sportiv, în Ardeal, Banat 
și Bucovina. Unele din aceste societăţi sub masea culturei, muzicei, sau a sportului, ur- 
măresc, de fapt, scopuri politice, fac propagandă. Apoi, în aceleași teritorii, activitatea pe



terenul artistic (teatru, Concerte) este -mai intensă din partea minorităţilor, de cât aceia desfășurată de noi, Firește că, această, situație anormală, nu: putea să mai continue, fără, a pune în primejdie situaţia noastră de națiune stăpânitoare. Un popor „nu poate domina; decât prin cultura sa și de aceia prezinţă, o imporţanță covâişitoare propaganda, culturală ŞI: arţistică, sub toate formele. i RE | Ministerul Artelor și Cultelor a organizat. această propagandă, în toate direcțiile, dând dovadă de. inițiativă, pricepere şi spirit de organizare, atât cu concursul propriilor. sale” organe, cât și cu acela al scriitorilor, publiciștilor și personalului nostru artistic. Biblioteci, teatre și trupe permanente, șezători, concerte şi expoziţii de pictură, s'au alcătuit în diferite centre ale țărei, 
| In” modul acesta s'a intensificat propaganda noastră pe terenul cultura] și axtistic, „. Desigur că, roadele acestei propagande și acestei activităţi, le vom culege în timpul cel mai scurt, a 
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XXII. 

ACTIVITATEA ADUNĂRILOR CONSTITUANTE 
. 

Guvernul liberal de sub președenţia lui [on I. C, Brătianu, a avut o misiune foarte 
grea de îndeplinit în 1922, spre a putea asigura noua amnătură a statului Român întregiţ. 

Inainţe de toate, trebuia să se procedeze la unificarea legislaţivă a României Mari 
şi s'a votat noua, constituție din 20 Martie 1923, — care e în acord cu interesele naționale, 
politice, sociale și economice ale țărei întregite. 

Principiile generale fixate în noua constituţie din 1923, urmau să fie apoi desvoltate 
și precizate în diferite legi. 

Legiuitorul din 1993, a trebuit să atace toate problemele de ordin economic, financiar 
și social, spre a putea pune la dispoziţia, statului român, în noua sa formaţiune, toți factorii 
capabili să-i asigure consolidarea, și să-i garateze prosperitatea în toate direoţiile. 

Pe când opoziția, fărămiţită în mici partide și grupări, conduse de câteva persoane, 
fără autoritate politică, fără programe de guvernământ și tără preparația sufletească, și po- 
liţică de a conduce treburile obștești, s'a manifestat în mod negativ şi lamentabil — fie prin 
refuzul de a aproba noua Chartă constituţională, fie prin abţinerea sa parţială şi rău jus- 
tificată, dela lucrările Adunărilor Constituante, fie prinb'o activitate extra-parlamentară, de- 
sordonată și lipsită, de valoarea, politică, ca și de ecoul în opinia publică — cea dintâiu 
Adunare Constituantă a Românei Mari a desfăşurat o întinsă şi pozitivă activitate; ea a 
înzestrat țara, cu reforme importante şi cu un număr de legi, care au desvoltat şi precizat 
principiile generale stabilite în pactul fundamental din 1993. 

In programul guvernului liberal s'a prevăzut punerea, în valoare a bogățiilor ţărei. 
Ori, punerea în valoarea a bogățiilor țărei cerea mijloace mari financiare Și timp 

îndelungat; spre a fi realizată. De aceea acestă, vastă operaţiune nu se putea face decât 
tweptat, prin etape, luându-se în consideraţie mijloacele financiare şi posibilitățile de înfăp- 
tuire. De altă parte, trebuia, mai întâiu, să se normalizeze serviciile publice esenţiale, trans- 
porturile şi ţoate întreprinderile de stat, ca să ne consolidăm și să ne refacem. 

Logic ar Îi urmaţ să se procedeze. mai întâiu la executarea, acelor proiecte în legă- 
tură, imediată cu refacerea și consolidarea și apoi să se procedeze la punerea, în valoare a 
bogățiilor ţărei. 

Dar, interesele statului nu pot permite asemenea realizări indepărtafe în ce priveşte 
exploatarea surselor de bogăţie naturală,
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De aceia a trebuit să se înceapă, de” odată şi opera legislativă pentru refacerea, şi consolidarea țărei și opera legislativă, pentru punerea în valoare a bogățiilor naturale, luându-se în consideraţie și ceeace s'a făcut în alte state mai înaintate. 
In direcţia refacerei și consolidărei, parlamentul a votat legi organice financiare, sociale, culţurale și administrative ; iar în direcția punerei în valoare a bogățiilor, el a votat numeroase legi economice în ultima sesiune din 1924. 
Cum, de fapt, România a eșit din starea de răsboiu, abea în anul 1919, consecinţele răsboiului au fost resimţite puternic, dar s'a luat măsuri pentru revenirea la starea normală. 
Opera legislativă, de la, 1922 incoace, a fost grea, dar bogată în rezultaţe. Legislaţiile multiple au fost înlăturate, deoarece nu se putea asigura, o guvernare bună în tot cuprinsul țărei, când în provinciile alipite existau vechile legislaţii ale foştilor stăpânitori. Unele curente provocate de agitatorii din afară, în țară, a impus proiectul de lege relaţiv la garan- tavea ordinei prin mijloace reclamate de interesele supreme ale statului, ca și de împrejură- rile excepţionale prin care trecem. 
Apoi, viața socială, politică şi culturală a țărei a fost regulată prin legi organice. 
Nu s'a neglijat nici învăţământul public, niei biserica, nici Justiţia, nici artele şi pPro- paganda culturală, nici apărarea națională. In toate direcțiile sa legiferat, Legile economice întră în categoria, legiuirei constructive Şi productive. 
In România de odinioară, producția agricolă era mare şi industria abia începuse să se manifeste, graţie desvoltărei spiritului de iniţiativă al particularilor Şi încurajărei statului. Petrolul a început să fie exploata. Am avut apoi industria, lemnului, industria alimentară, etc. Odată România Mare înfăptuită sa deschis un orizont larg industriei naţionale, din cauza bogățiilor diverse naturale ce avem la dispoziţie în toate provinciile. 
De aceea guvernul a adus în discuția parlamentului o serie de legi economice, me- nite să dea impuls activităţei industriale și să satisfacă, în mare parte, nevoile din ce în ce mai mari, ale ţărei, Necesitatea acestei legislațiuni a fost recunoscută de opiniunea publică. 

: 
Parlamentul a votat importanta lege a minelor, care a atacat problema economică, cea mai de seamă: materia primă şi generatorii de energie. Cum puteam să lăsăm neutilizate și ne puse în valoare, cu un ceas mai de vreme, pădurile, zăcămintele de petrol şi cărbuni, celelalțe zăcăminte miniere, resursele de gaze naturale, cum e gazul metan, căderile de apă. — Problema generatorilor de energie a fost atacată cu succes de legislatorul liberal, 
Parlamenţul a votat, după interesante discuțiuni, in sesiunea 1994, cele patru legi economice care vor asigura statului ŞI pasticularilor mari mijloace de înavuţire și prospe- ritate: legea, minelor, legea căderilor de apă, legea generatorilor de energie, legea comerei. alizărei bunurilor statului. Contorim art. 19 din Constituţia nouă din 1923, statul e proprietarul bogățiilor de ori ce natură a subsolului, afară de carierele de materiale, de construcţie, de turbă şi de stâncile comune. Legislaţia liberală a trebuit deci, luând în considerație dispoziţiunile art. 19 din Constituţie, să adopte principiul naţionalizărei subsolului, Sa ridicat obiecţiuni inpotriva, principiului naționalizărei subsolului. Dar, aceste obiecţiuni nu sunt fondate, de oarece principiul naționalizărei e în acord perfect cu concepția juridică modernă asupra dreptului de proprietate, ca și cu ideile sociale şi democratice actuale. Principiul naţionalizărei a fost incorporat în legislaţia franceză, şi engleză și deci, era natural, să-l încorporăm şi noi. Statul român are însă şi un interes politie superior ca să naţionalizeze subsolul, mai cu seamă în ce priveşte terenurile petrolifere, |
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Legiuitorul liberal n'a exclus colaborarea capitalului străin în punerea în valoare a bogățiilor noastre, dar a asigurat capitalului naţional avantagiile la care are dreptul şi nici nu & lovit în interesele proprietarilor și exploatanţilor existenţi. 
Pentru punerea. în valoare a bunurilor statului, legiuitorul din 1924, a avut să a- leagă între regia directă, concesiunea, și sistemul mixt de exploatare între stat şi iniţiativa particulară (regia, cointeresaţă,). 
Legiuitorul din 1924, a ales ultima soluție, care e cea mai bună, cea mai practică şi care a fost adoptată și de alte staţe. Sistemul colaborărei statului cu particulari, sub fomna societăţilor cu caracter comercial, poate asigura o exploatarea raţională economică, atât în avantagiul statului, care aduce aporţul său social, cât şi în avantagiul capitalurilor particulare. — El stimulează apoi inițiativa privată, 
Ca, să, se adapteze serviciile publice esenţiale, nevoilor generale, parlamentul a votat legea pentru comercializavea, întreprinderilor de stat, — aplicată la C.F.R, PT. T, N. F. R., precum şi legea relativă la înființarea, „Creditului Industrial“. Această lege are de scop să acorde credite industriei, să ușureze imobilizarea creanţelor industriale şi în general să contribuie la desvoltarea industriilor românești, 
Parlamentul român în sesiunile ordinare și extra-ordinare 1992 — 1923 şi 1994, a discutat și votat o serie de legi importanțe, care au asigurat refacerea şi consolidarea, ţărei și au stabilit primele baze solide ale economiei ţărei, 
Această, activitate rodnică va avea consecințe din cele iai binefăcătoare pentru țară in toate direcţiile. 
Este de remarcat apoi că în parlamentul liberal, nivelul discuțiilor a fost înălţat, Desbaterile parlamentare, dirijate de Mihail Pherechide, Ia, Senat, și de Mihail G. Orleanu, la Adunarea Deputaţilor, au fost caracterizate prin ţinuta lor demnă. 
E în tradiţia partidului liberal respectul parlamentarismului. 
In aceste sesiuni, miniştrii au răspuns la toate interpelările ce li sau adresat de către membrii ambelor adunări legiuitoare și în toate chestiunile ei au admis şi favorizat controlul reprezentanților naţiunei. 
De aceia parlamentul acesta e un adevărat Palladium al naţiunei. 
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XXIII. 

INCHEIERE 

— Un bilanţ mai mult decât satisfăcător — 

Din expunerea succintii făculă mai sus, reiese că purtidul national-liberal, venind lu guvern 
in împrejurări excepțional de critice, a restabilit ordinea în ţară, a pus capăt conrupţiei, 
cure se imlindea ca pecinginea, văziiul en ochii, a ridicat prestigiul autorităţei statului, a 
restabilit creditul statului în afară, a oprit inflaţia fiduciară, a însănătoşit finanţele, 
a echilibrat bugetul, a înmulţit numărul şcoalelor rurale, ce firasul să se puută instrui 
și cultiva, după cum a contribuit, in limitele bugelare, să îmbunătăţească şcoala secundară 
şi universitară ; «poi a contribuit, printio îmeleaptă legiferare, să armonizeze interesele tu- 
turor claselor sociale, să ofere minorităţilor o convieţuire cu românii, avantagioasă, 
în cadrul vieţei noastre de stat, evitând fricțimnile supărătoure, pedepsiud abuzurile, incorec- 
litudinele şi samavolniciile, vespeclând libertatea cultului şi încuvajind propășirea economică şi 
culturală a maghiarilor, siwabilor, sășilo», ruşilor, rutenilor și Vulyurilor. fără să ia în considevaţie 
unele tendințe politice ostile, munifestale de minoritățile etnice, faţii de comlneilorii partidului li- 
beval și membrii actualului guvern. 

Activitatea vastii a gpeuer nului Brătianu sa manifestat în trei direcțiuni importante : Mo» rală, socială şi politică. - , 
Pe terenul moral, nici un alt guvern trecut na putul. să exercite o influentă mai Dulernică 

că. guvernul liberal. 
| 

Preşedintele consiliului de miniştrii, Ion Î. C. Drătianu, ajutat de loți coluboratorii săi mi- 
nisteriali, a înţeles că nimic nu se poate clădi pe imoralitate. 

(e folos dacă țara e îuzestratii cu legi bune, cn reforme înțelepte, cu un «upurat uditinis- 
trativ corespunzător nevoilor reclamate de ltomâniu Alure. cu v arinată puternică, daci virusul 
conrupției se intinde tot mai mult şi subminează organismul statului? Nici o reformă socială sau 
potilică, nu poate da efecte Iune, dacă principiile morale nu sunt respectale, dacă etica, in sine, e nesocolită, dacă spiritul justiției nu domină în viufa publică. 

De aceia, președintele consiliului de ministri, lo IL. C. Prătianu, «i luat cu pmnet inițial al reformelor, reforma morală, 
Sa combătut, fără nici o crulare, curentele nestinătoase, plaga conrupției, favovilisninl, 

abuzurile de putere, ca şi pofta de înborăţire a unora, pe socoteala averei statului și în dauna 
contribuabililor. |
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Această operă de salubritate socială, sa făcut lent, prin sforţări grele şi metode speciale. Im trei ani de guvernare, se pot aprecia o parte din rezultatele cbținule în această direcțiune. Administraţia ţărei a fost curățată de elementele rele, Justiţiei i s'a asigurat deplina idepe:.- dență şi autoritate morală. Magistraţii devediți vinovați, au fost destituiţi. Funcţionarii incorecți şi abuzivi au fost înlăturați şi daţi judecăţei. | 
Nici o considerație de partid, sau de persoane, wa fos: luată în seamă în aplicarea măsurilor dictate de interesul superior al [ărei. 
Dacă guvernul liberal n'ar fi procedat, dela început, cu cea mai mare energie şi seve- ritate, dacă ei ar fi practicat îindulgența în materie de abuzuri, ilegalităţi şi incorectiludini, ar fi lucrat şi împotriva intereselor țărei și ar fi ridicat obstacole cu propriiie sale mâini, reali- Zirei reformelor. Valul de imoralitate, ridicat de răsboiu, care amenința să se reverse și să distrugă totul în calea sa, a fost, la timp oprit, de Zăgazurile ridicate de un guvern priceput şi autoritar, de un guvern care pune mai presus de toate morala, la baza așezământului social. După morală, dreptatea. 0 operă de justiție socială s'a îndeplinit... Improprielărirea 

a 
țăranilor a fost realizată, în integritatea sa. N'a rămas țăran în drept de a poseda pământ, 

femeiu al ţărei. 
Aceasta este marea, operă socială, dictată de principiile adevăratei democraţii, care nu paradează cu vorbele, nu joriglează cu principiile şi nu cochetează, cu internaționalele dela Moscova sau Amsterdam. Nu țărănismul de ocazie, al trădătorului de neam, Constantin Stere, al dernagogului internațional, Dr. N. Lupu, sau al ţăranului de carnaval, Mihalach», care îşi agită în toate direcțiile, după cum e bătaia vântului, cămaşa albă, a dat libertate și pământ, păturei rurale, ci democratismul sincer, leal şi chibzuit; al partidului naţional-liberal. Po- litica de supra licitare odioasă a țărăniştilor, nu e decât demagogie reruşinată, politicianism praclicul de aventurieri fără patrie şi fără. scrupule. 
În consecință, guvernul Brătianu a asigurat păturei rurale, o existenţă legală, ba- Zală pe exerciţiul deplin şi nestânjenit al libertăţei celățeneșşti, şi o existenţă economică sta- bilă şi spornică, bazată pe exploatarea pământului, pe care a fost făcută stăpână. Situația economică şi socială a făranului nostru a fost astfel radical modificată. Guvernul liberal a trebuii apoi să se ocupe cu rezolvirea crizei financiare şi economice. Am arătat mijloacele ce le-a întrebuințat spre a le restabili echilibrul profund sdruncinat de politica nesăbuită a fostelor guverne. Marele merit al acestui guvern e că a pus economicul înaintea, politicului. Cu alte cuvinte a adoptat în activitatea so, principiile şi metodele guver- elor din apus şi în particular, a principiilor și metodelor guvernelor britanice. Ce a urmărit guvernul Brătianu? 

| Să asigure buna stare economică a întregei populațiuni prin înlăturarea tuturor nea- junsurilor create de fosta stare de răsboiu. Acele neojunsuri au fost: “inflația fiduciară, spe- culațiunea, schimbul anormal, scumpetea vieţei, în proporții inadmisibile. Azi circulaţia fidu- ciară a fost restabilită la normal. Cele 18.000.000.000 aproximativ hârtie lei, aflate în circulaţie, sunt acoperite bine de 6. miliarde numerar aur şi efecte comerciale, aflate în depozitul Băncei Naţionale. | | Politica financiară, a ministrului de finanțe, Vintilă Brătianu, a dat roadele aşteptate, cu toate criticele fără .temeiu, si fără răsunet, ale opoziţiei. Viaţa economică a ţărei a fost apoi îmbunătăţită prin înlăturarea crizei transporturilor. 
%
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Ia C.F. BR. sa pus ordine. Trenurile de călători și mărfuri sau înmulţit şi circulația lor 
regulată e asigurată. Liniile, in majoritatea lor, au fost consolidate. Alte artere de c. f. sunţ 
în construcție. Porturile au fost ameliorate. Căile de apă, de asemenea. Șoselele au fost în 
parle reparate. Sute de km. de şosea au fost construite, în diferite regiuni ale țărei. C. f. din 
Basarabia au fost normalizate ; iar în curând va începe campania pentru îmbunătăţirea şose- 
lelor din provincia de psste Prut, care a fost atât de oropsilă sub regimul rusesc. 

Rezultatele pozitive, recoltate în aceşti trei ani de guvernare liberală, sub înțeleapla 
conducere, a lui Ion I. C. Brătianu şi grație tuturor miniștrilor — colaboratorii săi -— au con- 
tribuit să risipească atmosfera grea, creiată țărei, peste hotare, din pricina guvernărei detesta- 
bile de eri; să intărească, în interior, încrederea în propriile noastre forțe și în viitorul stră- 
lucit al statului român întregit. | 

Sub guvernul actual, Regele tuturor românilor, s'a încoronat în Alba-Iulia. Evenimentul 
acesta istorie va fi strâns legat de acțiunea patriotică a parliiului liberal, care a făcut răs- 
boiului unităței neamului. 

Tot sub guvernul Brătianu, Regele Ferdinand şi Regina Maria au vizitat în Martie 
1924, capitalele apusului şi pretutindeni suveranii noştrii au fost primiţi cu o pompă strălucită 
dovedindu-li-se respectul şi dragostea din partea marilor popoare, aflate în fruntea civilizației. 

În afară, graţie politicei sale inspirată de marile principii de drept și Justiție, România, 
e considerată ca un factor de ordine şi de progres. In toate problemele internaţionale, ivite 
în ultimii ani, glasul României a fost ascultat, Politica, externă a guvernului Brătianu — p0- 
litică înțeleaptă, pacifică şi totdeauna veghetoare ca interesele țărei să nu fie ştirbite —a asi- 
gurat României alianțe solide, prietenii sigure, relaţiuni cordiale cu puterile victorioase şi o 
situaţie mult mai bună decât cea de acum câţi-va ani. Această politică esențial pacifică, e bazată 
insă și pe siguranta proprie. Guvernul liberal wa neglijat problemele în legătură cu apărarea 
națională. România posedă azi, grație măsurilor luate de actualul minister, o armată, reorga- 
nizală, conțorm lecţiunilor câştigate în ultimul răsboiu, bine instruită şi echipată, înzestrată cu 
materialul necesar şi gata, oricând, să sujească de instrument solid şi sigur, apărărei naționale. 

lată opera pozitivă a acelor trei ani de guvernare liberală, într'o epocă din cele 
mai tarburi şi grele din viaţa popoarelor europene, 
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ROMÂNIA MARE 
Idealul tuturor Românilor, realizat în timpul domniei M. S. REGELUI FERDINAND | şi sub guvernul Naţional-Liberal, prezidat de lon |. C. Brătianu 
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i Statuia M. S. REGELUI FERDINAND |, ridicată la Oradia Mare, din iniţiativa Ministrului i i: 

de lucrări publice, Generalul Traian Moșoiu 
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