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„Tara este acolo unde e Regele, Steagul, Ar- 

mata, ordinea, dreptatea şi siguranţa tieţii 

și a muncii. E 

Tara este acolo unde este grija ca onoarca 

şi pământul nostru să fie apărate“, 

General ION ANTONESCU 

Tara a trecut prin zile de sbucium, teroare şi ru- 
șine, dela 20 Ianuarie la 24 Ianuarie 1941. | 

Oameni neînţelegători ai năzuinţelor româneşti,— 
seșind din drumul drept şi cinstit de înnoire pe care 
trebue să-l urmeze, fără şovăire, toți fiii Tării, — 
au cercat să dărâme așezările temeinice ale unui 
Stat nou, cu suflet nou și cu înțeleaptă cârmuire. 

Apelurile Domnului General Ion Antonescu, Con- 

ducătorul Statului Român, manifestele către Tară, 
“ordinul de zi către armata salvutoare, ca și alte pă- 
rintești îndemnuri pentru întoarcerea la matcă, au 

fost strânse în această carte, spre a fi cunoscute de 

toți bunii româna cu dragoste de Patrie și Rege. 
Istoria va judeca, în adevărata lumină, străduința 

Conducătorului Statului Român de a pune din nou 
Tara pe făgașul normal, de linişte, muncă, unitate 

şi ordine, ”



ISTORICUL EVENIMENTELOR 

20—94 Ianuarie 1941 

Pentru ca publicul românese să ia cunoștință de 
faptele inealiticabile ale unor elemente ce nu pot 

„avea nimie comun cu însuşirile, cu năzuințele și cu. 
idealurile acestui popor, și pentru ca să se vadă cu 
câtă criminală inconştiență aceste elemente au îm- 
pins - pentru ambițiile lor personale - ţara și 

poporul românese la un pas de marginea prăpăstiei, 
vom da publicităţii câteva fragmente privitoare la 
vebeliunea din zilele de 20-24 Ianuarie 1941. 

Oamenii cinstiți, eu dragoste de ţară şi neam, să 
judece și să aprecieze. - 

Arătăm, - rezumativ . și fără niciun comenta- 
riu - enm Sau desfășurat evenimentele la palatul 
Președinției Consiliului 'de Miniștri, 

Luni 20 Ianuarie 

In după amiaza de 20 Ianuarie, legionarii se gru- 
„pează în faţa Universităţii, unde manifestează. ve- 
“hement. împotriva deiniterii generalului Petrovi- 
cescu, Ministrul de Interne și a lui Al. Ghiea, 
Direclor ul Generi al al Poliţiilor, care fuseseră: des- 
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tituiţi de Conducătorul Statului, atât pentru vina de 
a nu fi luat măsurile necesare pentru siguranța 
vieţii ofiţerilor din misiunea militară germană, cât 
şi pentru faptul că patronau dezordinele care înce- . 
puseră să, se desvolte în ultimul timp în provincie și 
în Capitală. 7 , 

Grupuri compacte de legionari, urmaţi de mulţi 
curioși, continuă manifestaţiile în fața Palatului 
Regal şi a Legaţiei Germane, 

Către orele 21, o masă de cirea 3.000 de manifes- 
tanţi venind dinspre bulevardul L. Catargiu şi con- - 
duși de Viorel Trifa şi Dumitru Grozea, manifes- 
tează în faţa Președinției Consiliului de Miniştri 
din Piaţa Victoriei. | | 

Aceleași proteste împotriva înlocuirii generalu- 
lui Petrovicescu şi a lui Ghica, . 

Se cere de asemenea demiterea unor membri din 
guvern, precum și a unor înalți funcționari ai Sta- 
tului, pe care-i acuză de incapacitate, de masonerie, 
sau de protectori ai masoneriei şi ai evreilor. 

La sfârşit se ovaţionează Horia Sima şi Conducă- 
torul Statului, 

Datorită faptului că manifestaţiile s'au desfășu- 
xat oarecum în liniște, iar manifestanţii s'au risipit 
fără să fie nevoie de intervenţia forței publice, ele 
nu puteau căpăta o semnificaţie deosebită. 

Totuși, aceste manifestațiuni constituese primul 
indiciu al acțiunii care urma să se producă. 
„In ce privește provincia însă, informaţiile sosite 

mai târziu, arată că în ziua de 20 Lanuarie, legio- 
narii au comis acte vădite de nesupunere împotriva 
autorităţii de Stat, punând stăpânire prin forță, 
pe chesturile de poliţie, prefecturi, telefoane (Ti- 
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mișoara, Caracal, Târnava-Mare și Târnava-Mică, 
Craiova, ete.). 

De asemenea s'au atacat magazii cu arme și mu- 
niții, pentru a putea înarmna cât mai mulţi rebeli, 

Marți 21 Ianuarie 

În dimineaţa de 21 Ianuarie, se produce în Ca- 
pitală. primul act al rebeliunii prin împotrivirea 

prefectului de poliție Mironovici, la predarea Pre- 
fecturii, noului titular, general Mituea. 
Armata a trebuit pe data aceasta să intervină. 

Pentru aplanarea conflictului iscat s'au dus tra- 
tative, al căror rezultat a fost promisiunea „că Pre- 
fectura, de Poliţie va fi predată generalului Mi- 
trea, iar totul va intra în ordine“. 

In timpul când Conducătorul Statului primea 
dela prefectul de poliţie Mironovici aceste promi- 
siuni formale, la palatul Președinției Consiliului 
de Miniștri se petreceau următoarele: 

Către ora 14, dirigintele oficiului poștal al Pre- 
şedinţiei raportează că în curtea Cazărmii Gardie- 
nilor Publici se adună legionari care sunt înar- 
maţi de către gardienii publici. | 

„ Dommnul General I. Antonescu verifică personal 
această informaţie şi ordonă ca ofiţerii de jan- 
darmi, împreună eu un pluton din garda Preşedin- 
ției să intre în curtea Cazărmii Gardienilor Publici 
şi să ceară încetarea înarmării și intrarea în ordine. 

Pentru a se evita tulburările, intră în curtea 
Cazărmii Gardienilor Publici numai trei ofiţeri 
de jandarmi - fără trupă - pentru a parlamenta. 
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Sunt însă imediat făcuţi prizonieri de către gar- 
dieni și legionari, ȘI închiși într'unul din birourile 
cazărmii, unde se mai găseau colonelul Brăescu, co- 
mandantul gardienilor publici și toți ofițerii de 
jaândârmi instructori ai gardenilor, care fuseseră 
Sechesta ați de rebeli. 

“Către ora 14,30 un pluton de trei.taneuri uşoare, 
- chemat la Preşedinţie, intră în curtea gardienilor 
publici, unde pot ivit ordinului, i se hotărise locul 
său de adunare în caz de intervenţie. 

Ofiţerul nebănuind nimie a ieşit din car. 
Legionarii și gardienii publici şi rebelii se reped 

la el şi-l arestează. In acelaș timp 6-7 rebeli nă- 
vălese asupra carului din care ieșise ofiţerul şi în- 
cep să tragă cu revolverele în vizoarele carului și 
la ușa din spate a acestuia, care era deschisă, silind 
echipajiul să iasă din car, după care îl face prizo- 
nier. 

Alți rebeli din cazarmă încep atunei să vagă cu 
pistoalele și armele în ferestrele Preşedinţici Con- 
siliului de Miniștri, 

“Paţă de această situaţie, cu riscul vieții sale, C0- 
mandantul, deşi prizonier, dă ordin celor două care 

- de luptă ale sale să tragă. 

Echipajele deschid focul, potrivit ordinelor ante- 
rioare, prin două lovituri de tun cu cartuşe de mane- 
vră, dar rebelii răspund cu focuri de.pistoale, arme 
şi puști mitraliere, refugiindu-se în aceiași timp, 
împreună cu prizonierii, în clădire. 

Cele două care de luptă se retrag apoi în stradă 
şi se instalează în poziție în fata intrării Cazărmii 
Gardienilor Publici, - 
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Cum: atacul cu focuri asupra Președinției Consi- 
Jiului: continuă, Domnul (teneral I. Antonescu OL- 
donă unui maior dela: cabinetul său militar să ia 
comanda trupelor și să asigure paza localului și 
eliberarea prizonierilor, 
Maiorul care comanda trupele dela Pr esedinţi ie, 

se duce căire ora 15,15 în faţa Cazărnii Gatdieni- 
lo» Publici, face să înceteze focurile și cere să vor- 
hească cu seful rebelilor. Câteva gloanțe de arme și 
revolver trase. de rebeli în ofițer, nu - reușese să-l 
lovească. | 

Focurile încetează pentru u un moment și îneâp par- 
lamentări între ofițeri și comandantul rebelilor; 
Roşea, care la: somaţiunile de predare. face cunos- 
cut că până nu va primi ordine dela eamaradu! Stă- 
nice]; care se găsea la sediul din strada Roma, e- 
belii: nu vor evaena cazarma, mi: 

Pe măsură sosirii “trupelor și Dotrivit! ordinelor. 
Domnului General I. Antonescu, localul Președin- 
ției se organizează întrun centru de rezistență - 
ca o citadelă - înglobând în interior Piaţa Vieto- 
viei și Cazarma Gardienilor Publici, ocupată. de 
cirea 600 vebeli, înarmaţi cu pistoale, puști, puști 

- mitraliere şi-un tane capturat Şi echipaț hediat-, 
deci. -. >» | 

In acest timp. soseşte și răspunsul lui Stănicel, 
transmis prin Roșca: că vehelii nu vor preda loca- 
Jul decât cu ordinul seris a lui Horia Sima 

Pentru a se evita o vărsare de sânge, Domnul - 
General Î. Antoneseu hotărăște ca să se lase rebeli-. 
lor» timp de gândire pentru a evacua Și preda: 
Cazarma Gardienilor Publiei, până a doua zi, Mier- 
curi, 22.Tanuarie, la 'ora 12.



Informaţiunile primite la: căderea serii de 21. Ta- 
nuarie a. e, arătau că rebelii (legionarii) din Capi- 
tală, au ocupat și s'au baricadat;: | 

la Prefectura Poliţiei; 
Ia sediul legionar centual din strada Roma, (ocu- 

pând întreg cartierul străzilor Londra, Roma, 
Washington, Argentina, până în calea Dozobanţi) ; ; 

diferite centie și sedii legionare din oraş; 
„. depozitele de benzină, Și comisariatele de poliţie. 
“În general, la 21 Tantiarie seara, situația era ur 

mătoar ea: 

a)î în țară armata eva stăpână pe situaţie; 

d): Capitala cu suburbanele „ era în: mâinile rebe- 
iilor, în afară de: cazărmi, poșta, telefoane, gara şi 
celelalte instituţii de Stat, unde se găseau gărzi mi- 
litare; 

c). Postul de Radio- -Difuziune, deşi păzit de o 
gardă militară, era la dispoziția rebelilor, care : 
puteau să-l utilizeze după bunul lor plae. Garda 
interzicea numai intrarea şi ieşirea vebelilor din 
local. 2 
"Din această cauză, două apeluri adresate de Ge- 

neralul I. Antonescu, Țării, nu au fost aduse la cu- 
noștința poporului. 

In Schimb, s'au difuzat diferite manifeste și ape- 
"Dâri cu caxacter revoluționar al rebelilor. 

Acest fapt a provocat în spirite, mai ales î în Ca- 
pitală, nedumerire și. nesiguranță. 

- Nu s'a ordonat gărzii să ocupe postul cu forţa, 
din cauză că rebelii ar fi distrus postul, ceea ce nu 
era în intenţia Conducătorului Statului. 

Conducătorul era informat că rebelii vor ataca 
în număr foarte mare, pe coloane, Preşedinţia Con- 
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siliului de Miniștri, pe care vroiau să o oenpe cu 
orice preţ. 

In tot cursul nopţii, recunoașteri ale rebelilor au 
cântat să-și dea seama de valoarea apărării citade- 
lei în care se găsea Preşedinţia Consiliului: 

„ Inceveările făcute de coloanele de rebeli de a sux- 
prinde, « sau de a ataca această citadelă, ay 'foșt res- 
„pinse prompt, cu mare'uşurinţă, dela început. 

Informaţiunile mai arătau că rebelii au început 
să se dedea la acte de handitism (jafuri, devaștări, 
incendii, omoruri), atât asupra locuitorilor români 
nevi inovaţi, cât mai cu seamă în cartierele evreiești 

Dudești Şi Văcărești, unde s 'au executat: adevăr ate 

pogromuri. | 

In cursul nopţii de 21-92 Ianuarie a. e., șefii 

rebeliunii, prin delegaţii lor, au încercat să facă, 
presiuni. asupra Conducătorii Statului, însă fără 
rezultat. 
Domnul General I. Antonescu hotărăște să treacă 

a doua zi la amiază, vepede şi energic, la acțiunea 

de reprimare a rebelilor, astfel încât până la 23 

Ianuarie, ora 12, cel nai târziu, vieaţa de Stat și - 
oraşul București, să reintre complet în normal. 

In acest scop a încredinţat Comandamentului mi- 
litar al Capitalei, comanda tuturor trupelor dispo- 
nibile şi a ordonat: 

a) Pentru ziua de 22 Ianuaric să se degajeze de 
rebeli sectorul în care se afla Președinția Consiliu- 
lui de Miniştri (evacuarea Cazărmii Gardienilor 
Publici şi a sediului legionar din strada Roma) ; 

D) Pentru ziua de 23 Ianuarie să se lichideze re- 
zistenţa rebelilor din restul Capitalei, 

Dă | 11:



„Miercuri 22 Zanuari ie 

“La oa 12, împlinindu- -se termenil fixat. de Dom- 
nul. General I. Antonescu pentru intrarea în ordine 
a “rebelilor și cum nu se produsese niciun semn. de 
supunere, se hotărăște trecerea la, acțiune. 

Timediat' după somaţiunile legale, rebelii. î în.loc 
să'se pădea; deschid tocul, trăgând cu tunul: din 
carul de, luptă capturat, ; 

" Setrâce atunci la atacul Cazărmii. Gardienilor 
prin Șoseaua Bonaparte (faţada); cu tunurile .ea- 
v6loi ae: luptă și cu armamentul de însoţire al bata- 
lionului.” - 

Rebelii răspund, de pretutindeni cu focuri puter- 
niee de jiști mitrâliere, arme și tun, 

“Poaul aste îndreptat. asupra trupelor atacatoare 
și asupra spatelui elădi ivii Președinției, unde .se 

sparg Săimurile, iai i gloanțele pătrund pe sălile lo- 
calului.” 

La primele impuseătui, Domnul General ÎI. An- 
“toneseau sine! pe s sălile Președinției spre "a se in- 
forma și a da dispoziți iuni, 
„Dommia- Sa se expune de. nentumărate « ori: focului 

rebelilor, mergând până în locurile cele rai peri- 
clitațe:; AIE 

"Atacul se. desfăsoară ă astfel: | 
După două “lovituri: de, tun. în turelă, carul de 

luptă capturat de rebeli și zare bara intrarea în.ca- 
zarmă, este scos din luptă, apoi este remoreat 'și 
tras afară din poarta pe care o apăra. 
Pentru a se înlătura văvsările de sânge și spre “a 

se reduce repede rezistenţele, unitatea de care de 
luptă a detașamentului de atac pătiunde cu primele 

ii 
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piese în curtea interioară a, cazărmii, inând sub 
foc pe rebeli, care nu contenese a trage în, trupe. 

Parte din rebeli se: refugiază î în poduri. și pivnițe, 
iar altă parte începe să se predea. 

„După ora 1,30 rezistenţa este complet, redusă. 
Predările continuă până la oa, 14,30, când Ca- 

zarma Gardienilor este complet curăţită şi când, 'cei 
aproape 600 rebeli sunt tri iaţi, parte din ci Piid eli- 
beraţi, iar parte ar estați, . 

Xe pt 

Sa arătat „cursul evenimentelor între 20; 22 Ta- 
nuarie şi s'a putut constata modul. cum -a fost pre- 
gătită și cum a început reheliiiziea, | 

Ocupare ea prin surprindere! sau prin toxții: a: Jo. 
câlurilor autorităţii publice a fost primul: act al re- 
Deliunii. 

Rebelii s'au hawicadat apoi în ateste dădu și au 
instalat armamentul în poziţie -de apărare pentru 
a-și asigura aceste puncte „câștigate'i. a 

Concomitent cu acțiunea de ocupare.a instituții- 
lo» publice, prin marșuri și prin maniitestațiuni' pe 
străzi în grupe care dădeau aspectul disciplinei, şi 
ordinei, au realizat: 

— desorganizarea: serviciului de ordine. publică, 
împingând prin aceasta bandele de jefuitori la .de- 
vastarea, cartierelor, sperând și reușind. de altfel. 
să atragă de partea lor pleava. periiferiilor e care, ur- 
mărind jaful, îngroșa rândurile rebeliior ; 

— ocuparea unor depozite. de arme şi mumniţiuni, 
pentru a înarma pe toţi cei care se alăturau vehe. 

, 
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liunii, astfel ea, în momentul pe care l-ar fi gășit ei 
prielnici, să treacă la acţiunea decisivă, 
— ocuparea; depozitelor de benzină; pentru a-şi 

asigura alimentarea maşinilor pe care le foloseau 
ei. și pentru a tăia armatei orice posibilitate de 
reaprovizionare cu benzină. - 

Din fericire, toate acţiunile întreprinse de rebeli 
au fostiparate la timp și apoi sfărâmate de organis- 
mul de ordine, demnitate și siguranță naţională, 
care este armata. 
După ce li s'a îngrădit activitatea în câteva car- 

tiere, Conducătorul Statului a dispus blocarea tu- 
turor cuiburilor de rebeli în cartierele din Bucu: 
veşti, care erau sub controlul armatei. 

Repelilor încercuiți li s'a arătat situaţia, li s'a 
permis să ia leg: ătura cu șefii lor, și li s'a dat timp 
de gândire 24 ore, Pentru a se hotără să predea ar- 
mele. 

„Sefii rebelilor au notărit î însă ca nimeni să nu 
se predea, de sigur în vederea loviturii decisive pe 
care o plănuiau. | 

Păcându-se somaţiurile legale pentru predarea 
localurilor ocupate, rebelii nu numai. că nu s'au. 
supus, dar au deschis pretutindeni focul asupra ar- 
matei şi procurorilor, înainte de trecerea termenu- 
lui ce li se mai acordase pentru depunerea armelor. 

Cu toată ploaia de gloanţe, trimisă de rebelii, care 
trăgeau dinapoia zidurilor, în după amiaza de. 22 
Ianuarie, armata a pătruns în curtea Cazărmii Gar- 
dienilor Publici pe care au ocupat-o. . 

Au ocupat-o cu jertfa vieţii celor mai bravi fii 
„aici, străpunşi de-gloanţele trimise din armele, pe 
care "Para eu mari sacrificii le cumpărase pentru 
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a-și dota armata în care-și pusese. toate nădejdile 
pentru făurirea unui deştiu mai bun și nu pentru 
a fi tolosite de fii rătăciţi, o. SL 

AI doilea centru ocupat, de rebeli era sediul 'legio- 
nar din strada Roma şi cuprindea aproape! tot 
cartierul Bonaparte. 

Imediat după lichidarea vezistenţelor.. dela. „Ca- 
zarma Gardienilor Publici, Domnul General I.An- 
tonescu ordonă să se treacă la evacuarea sediului ; 
din strada- Roma: - e 

Operația începe după somațiunile legăle:la ora 
17, când rebelii în loc să se supună, deschid focul 
asupra trupelor. 

Se trece atunci la operațiile de evacuarea se- 
diului care se execută pe două coloane. ZI | 

Coloanele operează pe cele două străzi înconju= 
vătoare ale sediului din strada Roma, și anume: 
strada, Washington şi șoseaua Bonaparte, pentru a 
bloca. locuinţele î în care se baricadaseră. rebelii.. 

In Șoseaua Bonaparte, rebelii au dat foe.la bari- 
cade și aruncă bidoane aprinse cu benzină. asupra 
carelor de luptă, incendiind în același timp și loca- 
lul Administraţiei Financiare a Sectorului Galbeni. 

Atacul nu poate progresa destul de. „repede; de- 
oarece în faţa trupelor se tormează o barieră de toe 

„care separă și protejează pe rebeli. | 
Din cauza întunericului, din cauza puternicilor 

baricade ridieate' de jurîmprejurul sediului și da- 
torită faptului că rebelii au organizat centre de re- 
zistențţă în fiecare din clădirile înconjurătoare, 
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atacul este oprit din ordin, înainte de a'se putea. pă- 
runde până la sediu. - 
Rebelii, ascunși în unghere întunecvase, de unda 

nu puteau fi uşor descoperiţi, încep vânătoarea 
“ostașilor, care înaintează greu pe străzile luminate 
de incendii, | | N 

7 

Coneomitent cu aceste operaţii. altele de i impor 
tanță mai redusă se destăşoară la: Prefectura Poli. 

„ţiei, unde bebelii baricadaţi şi ioarte bine înavmaţi, 
| având la dispoziţie și tancuri , rezist 

In oraș au loe manifestații legionare: la Univer- 
sitate, pe Calea Victoriei și bulevardul ÎI. C. Bră- 
tianu. 

Noaptea de 32 2/23 Taiuari ie 1941 

La ora 21, o delegaţie a Jegionartil», cere. au: 
diență și este primită de Domnul. General IL. Anto-. 
nescu. | 

Delegaţia roagă pe Domnul General să încăteze 
acţiunea, Donmul General I. Antonescu promite, 
însă cu condiţiunea ca ebelii s să depună armele Şi să 
se împrăștie. 

La ora 24, delegația este din nou primită de Dosar: 
nul General, însă rezultatele sunt negative, deva- 
rece din pai'tea rebelilor nu se vede şi nu se sinita 
nicio manifestare de liniștive, 
Dimpotrivă, î în cursul nopții, rebelii atacă şi În- 

cearcă, să ocupe Palatul Tei efoanelor. 
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"Detaşamentu! de gardă dela Telefoane, după : S0- 
mațiunile legale, deschid foc. Cad mai mulţi morţi 
„dintre rebelii care atacau, având în primele rânduri 
femei și tineri, amenințați din spate cu vevolverele. 

Copleșiţi de focul ostașilor, aceștia se retrag în 
desordine, fiind urmăriți până la grădina Cisani- 
siu, unde. parte din ei sunt arestaţi. de gărzile Mi- 
nisterului Apărării Naţionale. 

In timpul nopţii rebelii caută să se apropie de 
Președinția Consiliului de. Miniștri, insă sunt ţi- 
nuți la distanță și împrăștiați de focul mitraliere- 
Jo și tunurilor C. L., care barau toate străzile. ce 
dau în Piaţa V ietoriei, | | 

Toată noaptea foeul armelor automate și tunu- 
rilor earelor de luptă trag în lungul Căii Victoriei 
şi bulevardelor L. Catargiu, Bonaparte, Jianu, îm- 
potriva coloanelor de rebeli care fac sforțări să pă- 
trundă spre Preşedinţia Consiliului de Miniştri i. 

Sosese informaţiuni din ţară prin care se arată 
că armata este stăpână pe situaţie. 

In Capitală rebelii continuă devastările, mai cu 
seamă în cartierele evreieşti, 

Hotărirea pentru ziua de 23 Ianuarie 1941 

Domnul Genera! I. Antonescu hotărăște la 23 Ia-- 
nuarie, ora', ca acţiunea pentru reducerea ultime- 
lor rezistenţe să fie reluată în dimineața zilei de 23 

Ianuarie 1941, la ora 7, astfel încât până la ora 12, 
toate centrele de rezistență să fie cucerite. 

Se face planul de acţiune. Se dau ordinele de ope- 
rații,    
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Dându-și probabil seama că partida este pier: 
dută, Horia Sima lansează în dimineața de 23 Ia- 
nuarie un manifest prin care cerea rebelilor să în- 

„ceteze imediat orice luptă, să părăşeaseă instituţiile. 
publice ocupate şi să reințre în vieaţa normală. 

Prin acest manifest, Horia Sima se arată singur 
ca autor al ordinului de ocupare prin forță a insti- 
tuţiilor publice şi deci ca autor al rebeliunii, 

Cu tot ordinul lui Sima, legionarii rebeli conţi- 
nuă însă acţiunea împotriva armatei și în ziua de 
23 Ianuarie. | 

Faţă de această situație, se ordonă trupelor să 
reînceapă în tot orașul operațiunile de reprimare. 

Acţiunea pentru encerivea sediului din strada 
Roma, este reluată în dimineaţa de 23 Ianmarie, 
ora 8. După o luptă de stradă de două ore secu- 
cereşte locuința sediului. 

Intreg cartierul este asediat casă cu casă, 
Echipe de legionari rebeli ascunși în podurile lo- 

cuinţelor, din jurul sediului, trag în trupe. 

Casele de unde pornea focul sunt luate rând pe 
rând sub focul armamentului de însoţire şi al mi- 
tralierelor. Unele locuinţe suferă stricăciuni im 
portante deoarece se trage cu tunul. 

Populaţia terorizată rămâne ascunsă în case, 

După cucerirea sediului, lupta pentru curățire 
continuă până către ora 15. 

Este de remareat bucuria locuitorilor care se ve- 
" deau eliberaţi de teroarea rebelilor. Această bucu- 
zie se revarsă asupra trupelor și ofițerilor, cărora 
le adresează cuvinte de mulțiunire şi le oferă bău 
tuwvi calde, ţigări, hrană. 

18 A 
î. n . aL)



Din diferite locuințe se mai primește foc prin 
surprindere. Trupele nu pot face un:pas înainte, 
până ce fiecare colț nu este cercetat. 

La ora 14, pe timpul când se proceda la curăţi- 

rea caselor din strada Roma și Londra, rebelii au 
mai încercat o acțiune, trăgând cu arme automate 
de pe acoperișul casei Tzpeseu din Aleea Vulpache, 
în peretele din spatele localului Președinției Con- 
siliului. 

Cu această ocazie,“ Domnul General I. Antonescu 
a venit personal în Piaţa Victoriei, pentru a da or- 
dine comandanților trupelor, relativ: 

— la măsurile de luat pentru curățirea orașului 
de rebeli; 

— "la măsurile de luat pentru a se asigura paza 
cetățenilor în timpul nopţii. 

Până la căderea serii, rezistențele au fost sfărâ- 
mate în tot orașul. 

Pentru a se împiedeca devastările şi terorizarea - 
populaţiei rămasă fără pază, Domnul General I. 
Antonescu a ordonat ea: noaptea, paza orașului să 
se facă prin detașamente volante, compuse din in- 
fanterie purtată şi care de luptă, care să străbată 
Capitala, patrulând cartierele amenințate. 

Cu prilejul acestor patrulări, s'au descoperit 
foarte multe depozite cu lucruri provenite din pră- 
darea locuințelor și magazinelor. 

In cartierele Dudești, Văcărești, precum și în 
"Jilava și pădurea. Băneasa, s'au păsit sute de ca- 
davre oribil mutilate. 
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In cursul nopţii, în Capitală a fost în general li- 
niște, cu excepţia câtorva schimburi de focuri cu 

borfaşii surprinși în timpul jafului. 

Ziua de 23 Ianuarie 1941 în Țară 

Din țară vin ştiri că pretutindeni armata este 
stăpână pe situaţie. 

In ziua de 24 Ianuarie 1941. 

Nu s'a produs nicio acţiune militară. 
Ordinea în oraș fiind complet restabilită, se pro- 

cedează la cercetarea locuinţelor, la strângerea și 

depozitarea Imerurilor furate 'de către bandele de 
rebeli, diferite pereheziţionări şi arestări. 

In ţară s'a intrat peste tot în ordine, ne mai fiind 
nicio localitate în care rebelii să mai încerce vreo 
acțiune, 

Pierderi cu prilejul rebeliunii 

Arata: 

In Capitală şi provincie: 

— 21 ofiţeri, subofițeri şi soldați morţi. 
— 53 ofiţeri, subofiţeri și soldaţi răniți, 

Rebelii şi populația civilă: 

In Capitală: 
— 236 morţi (din care 118 cvrei executați de re- 

boli) , - 

— 294 răniţi. 
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In provincie: 

— 117 morţi. 

— "3 răniţi. 

Im total deci, 374 morți și 380 răniți. 

+ + E . 

+ * - 

! . 

Iată bilanţul tragic ce apasă greu pe conștiința 
criminalilor care au încercat să răstoarne ordinea 
de Stat și care au pus mai presus decât Patria şi 
Neamul, satisfacerea unor meschine ambiţii per- 
sonale. 
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ROMÂNI, * 

Vă înfăţișez tuturor sbuciumul adâne al con- 
ştiinţei mele și hotărîrea mea, nestrămutată. 

Ca să judecaţi toţi și toţi să veniţi lângă mine. 
Pentrucă, prin mine, vă chiamă Patria, cu răs- 

punderile ei grele. 
Am primit povara zdrobitoare a conducerii ca 

să opresc prăbuşirea "Țării, și să scap onoarea Nea- 
mului, în cel mai crâncen ceas de încercare. 
Am luptat clipă de clipă, fără răgaz, fără alt 

gând decât binele Neamului, ca să salvez ce era de 
Salvat. 

M'am străduit să reînalț mândria Țării, și să dau 
siguranța granițelor în ceasuri de primejdie, înfă- 
țișând Marelui Piihrer și Ducelui Mussolini, fră- 
mântarea și aspiraţia drepturilor noastre. 
Am făcut totul ca să ajut pribegii, să restabilese 

finanțele, să sporese salariile, să sprijin agricul- 
tura, pe ţărani și muncitori. 

In faţa lui Dumnezeu, în fața Națiunii şi a Isto- 
riei, Jur că aceste patru luni de guvernare au fost 
cel mai îndâriit, mai cumplit și niai mistuitor sbu- 
cium pe care un om „putea să-l trăiască pentru "Para 
Jui. 

+) Apel către Țară. Bucureşti, 21 Ianuarie IL 
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Ain întometat Regimul Naţional- -Legionar pe ti- 
neretul Neamului, tineretul fiind tot ce un Neam. 
are mai curat și mai nobil. | 
Am râvnit, în același timp, să aduce în jurul lui 

toate generaţiile, elita și toate clasele Neamului, ca, 
să astup prăpastia dintre ele şi să ridic viitorul. 
Am îndemnat, am dojenit, am pedepsit din iubi- . 

rea aspră a adevărului și dreptății. 
Oameni neînțelegă: ori, elemente răsvrătite sau 

unelte străine încearcă acum să turbure ordinea, 
fără de care Statul, familia şi avutul nu pot trăi. 

Români, 

Am luat pe umeri povara Neamului, ca să-l ridic 
și nu să-l prăvălese. 

Tara este acolo unde e Regele, Steagul, Armata, 
ordi nea, dreptatea și siguranţa vieţii și a muncii. 

Tara este acolo unde este grija ca onoarea și Dă 
mântul nostru să fie apărate. 

Toţi simţiţi aceste porunei.. 
De aceea, toţi să fim laolaltă. 
In 24 de ore trebue să restabilim liniștea şi Or= 

dimea, 
„ Riindcă eu n'am fost până ieri și 1 nu vreau să fiu 
nici mâine, nici instrument de tivanie, nici punte de 
anarhie. 

„ Chem pe toţi Românii la datorie şi la luptă. 
Indemn pe muncitori să creadă în cuvântul meu 

și să nu-și robească sufletul urii, care primejduisşte 
si surpă. 
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Sunt sigur de simtul. datoriei: tuturor faneţiona- 
vilor Statului, de caracterul şi voinţa- de ordine a 
magistraţilor. 
Și reazem onoarea, siguranța şi graniţele- ării, 

pe lealitatea otiţexului şi credinţa soldatului. : - 
- Iar pe legionarii adevăraţi, crescuţi în duliul de 

iubire de Neam al lui Codreanu, îi îndemn să' mă 
înțeleagă, fiindcă, sunt siguir, Căpitanul le-ar fi ce- 
rut azi ceea ce le-cer şi eu. 

Români, 

Strângeţi-vă cu încredere î în jurul autorităților 
Statului, : 

Voința mea este nesdruneinată. i 
Credinţa voastră trebue să fie tot aşa; +... 

. 

e. 

Incinte!» 

Generâl 10 ANTONESCU! 
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ROMÂNI, * 

Oameni de bine din toată Tara, 

„ Toate străduințele mele nu au isbutit să facă pe 
răsvrătiţii împotriva autorităţii Statului, să reintre * 
pe calea ordinei, singura care poate salva astăzi 
Tara, familia şi avutul nostru. a 
Am făgăduit să păstrez Statul şi să-l întărese, 
Mă voiu ţine de cuvânt orice s'ar întâmpla. 
Yo jur! 

Români, , 

Astăzi în Capitală s'au tras focuri asupra Pre- 
şedinției Consiliului de Miniștri, din clădirea ală- 
turată a Gardienilor Publici, în care se: grupaseră, 
600 oameni înarmaţi cu mitraliere și tunuri, pregă- 
tite de mult de fostul Ministru de Interne, în scopul - 
de a răsturna cu forța conducerea Statului. Sau. 
tras focuri și asupra altor instituțiuni de guvernă- 
mânt, a 

Orice limită a îngăduinței fiind trecută, am lă- | 
sat-ea aparatul de apărare al Statului să intre auto- 

*) Manifest către 'Țarii, București, 26 Ianuarie 1941, 

27



rată a funcţiune; „Aecăt aparat Armata Păvii, fune- 
ționează fără ge 

Peste. tot, rătăciţii, în mare parte copilanări ne- 
știutori Și comuniști notorii, se predau acoperiţi de 
rușine; i - 

Autoritatea de Stat, aste. stăpânitoare- pretutin- 
deni.! Aa 

Români. 

i a ii . 

In, alte părţi, case de români neaoși și patrioţi, 
sunt prădate fără milă. „Crima se umește cu pri ădă 
ciunea; , 

De îndată ce sunteți âtacaţi î în casele voastre, che- 
maţi în ajutor autoritatea Statului. Până la sosirea 
ci, apărați-vă căminul fără şovăire, 

„Români, | 

Cu leiionarii care mai simt inima iuiăerămată e G 
Patriei. şi cu toţi cei care: își dau seama că trebue si 
facă front . împotriva anarhiei distrugătoare, von 
face. Regimul Legionar al oamenilor vrednici. 

Nu daţi crezare prostiilor copilăvești. Nimeni 
dintre voi nu va putea crede că Generalul  Anto- 
nescu, apărătorul neclintit al Țării Și prietenul ere- 
dincios al aliaţilor noștri Germani, și Ialieni, ar pu- 
tea îngădui vreun oricât de mie amestee în faptele 

de guv ernământ al uneltirilor judeo-nas onice, 
, N 
.. 
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Români, 

Oameni bravi din toată Tara? | 

Am încredere în voi! Să aveţi încredere în mine! 
Nu rămâneţi nepăsători la sforțările pe care le 

fac pentru voi şi numai pentru voi. 
Apăraţi-vă! | | 
Strângeți-vă peste tot în jurul autorităţilor Sta- 

tului, faceţi zid lângă ostaşul "Țării, lângă drapelele 
ării, lângă Regele Țării. e 

Fără șovăire! Intro unire, inimă lâagă inimă, 

Comand tuturor: ADUNAREA! 

“Trăiască Regele! 

Trăiască România! 

General ION ANTONESCU 
- 
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Ofiţeri, subofiţeri, caporaii şi soldaţi, * 

Ţara Românească a trecut în ultimele două zile 
printr?o teroare nemaicunoseută în istoria noastră. 

Instreinaţi cu sufletul de tot ce acest neam are 
mai scump, cete de nemernici și destrăbălaţi au do- 
rit să ia conducerea Statului. 

Contra acestui dușman intern, v'am chemat să 
apăvaţi Statul şi instituţiile lui. E 

In mai puţin de 24 ore, cu vrednicia, cu abnegaţia 
Şi cu sângele vostru, "Țara a reintrat în ordine. 

Aţi păstrat sufletul curat și iubitor de “ară al 
gloriușilor voștri înaintași. 

N'aţi dat ascultare uneltirilor, șoaptelor ș şi îndru- 
mărilor care au trecut din ureche î în ueche. 
„Aţi rămas credincioși şefilor voştri, mie şi Re- 
gelui. 

Cinste vouă! 
Aţi dovedit, încă odată mai mult, că în toate mMo- 

mentele grele. ale neamului, că "Tara se poate spri- 
jini cu îneredere şi iubire în voi.- 

Țara vă este recunoscătoare. Eu mai mult ca ori- 
care altul, fiindcă în Stat, cu orice sacrificiu — şi 

  

*). Ordin de zi către Armată. Bucureşti, 23 Ianuarie 1941, 

Li , . 
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mam ţinut de cuvânt — jurasem să păstrez Or- 
dinea. 

Pentru a vă:da o satisfacţie vouă şi acestei na- 
țiuni cuminte şi ascultătoare, care cu nimic nu me- 
vită terfelirea ce i s'a adus, am dispus ca toţi vino- 
vații să fie imediat judecaţi şi saneţionaţi exem- 
par, iar cei cu. purtări exemplare să fie recom- 
pensaţi., E o 

Conducătorul Statului Român 

” Şi.. 

Preşedintele Consiliului de Miniştri, 

General de Corp de Armată, ION ANTONESCU 
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ROMÂNI, * 

Am străbătut din nou a clipe de sbucium, de te- 
rcare şi rușine. 

Copiii mei, pentru eare îmi distrusâsem cariera, 
pentru care suferisem, cărora le deschisesem dru- 
mul prin lovitura de Stat dela 6 Septemvrie, pe 
cate i-am luat alături de mine la Conducerea Ţării, 
le-am dat rosturi de vieaţă de multe ori nemăsurate, 
i-am îndemnat să nu păteze memoria lui Codreanu 
și a luptătorilor generaţiei, ci să-și merite prin 
maică Și respect destinul mure ce li-l făurisem, co- 
piii mei dragi, ale căror greșeli le-am luat 5 lumi în 
spa: :6le meu, n'am găsit “altă mărturie de Tecunoș- 
tință, pentru mine și pentru 'Ţara care crezuse în 
puterea idealurilor lor, decât să-mi trimeată gloanşe 
Și să vrea răsturnarea Statului. 

In paginele istoriei şi ale omeniei nu ered să se 
poată înserie o faptă de ingratitudine mai mare. 

Lângă casa Statului, în care slujesc ca un rob din 
zori şi până în zori, părăsindu-mi propria mea 
casă, ca nicio clipă din vieața ce mai am să nu fie 
închinată decât "ării, lângă Preşedinţia Consiliu- 
lui, organizaseră — cu sprijinul fostului Ministru 
de Interne Petrovicescu și al Directorului Siguran- 

*) Manifest către Țară, Ducureşti, 26 lunuarie 1941,



ței și Poliţiei, căruia îi îneredințasem toată sigu- 
xanța Statului, în clădirile înconjurătoare și în Casa 
Gardienilor Publici, un centru de netrebnici — gar- 
dieni ai poliţiei și vagabonzi, cu un tun, mitraliere 
şi puști, să mă asasineze în timpul nopții. ! 

Neizbutind, m'au atacat în plină zi. | i 
In același timp, î în edificiile publice ale Oapita: 

lei, unde erau riumiţi de buna mea credință și plf- 
tiţi de voi toţi, din banul trudei voastre, și în însti- 

tuțiunile care trebuiau să vegheze tocmai la para 
ordinei publice și la marile interese ale Statului, 
acolo, au instalat echipe de rebeli, târând apoi pe 
străzi, pe lângă instrumentele dușmanilor şi cetele 
de petyebniei plătite, tineri idealiști, nevinovaţi și 
înșelați, pornind la o luptă de prăbuşire a Statu- 
lui, Străzile Capitalei au fost oprite de vehiculele 
părăsite de nuineitori încintaţi la grevă, fabricile 
închise ori incendiate, case și cartiere devastate, oa- 
meni prădaţi şi uciși. i 

Capitala și multe orașe ale "Țării au trăit ceasuri 
de spaimă și de războiu. 

Am încercat zadarnic să oprese pe răsvrătiţi, 
Valuri de ură şi de asuprire năvăleau pe străzi. Am 
fost silit să scot armata. Și eu, care am făcut lovi- 

„tura de Stat dela 6 Septemvoic, fără o picătură de 
sânge, eare am suferit ea nimeni altul, chiar şi pen- 
tru netrebnicii dela Jilava, pentrucă nu înțelegea 
să-mi umplu mâinile de sânge, ci să dau pedeapsă 
aspră, chiar și moartea, dar prin justiția Statului, 
cu care am urmărit și voi urmări pedepsirea tutu- 
vor erimelor şi nedreptăților, am fost silit să las 
trnpele să tragă în frații noștri. 
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Tyehue să ştiţi adevărul, adevărul întreg. 
In atacul dela Preşedinţia de Consiliu, unde au 

fost uciși doi ostași Şi rănit un ofițer, n'a fost rănit 

tin singur vehel. Banda de 600 de netrebniei, alcă- 
bjita din bărbaţi și femoi de cea mai joasă clasă și 

copil de 12 ani, care a tras cu mitraliera în sol- . 
a. ți, a ieşit neatinsă, 

e străzi, ostașii au încercat să liniştească pe 
răsvri ătiți numai prin ameninţări și somaţii. 

| Pe calea Dorobanţi nn soldat a fost prins, răsvră=- . 
tiţii au turnat petrol şi i-au dat foc în ochii înere- 
meniţi ai camarazilor, La fel pe cheiul Dâmboviţei. 
Pe alte străzi, ostașii eare nu tră igeau au fost des- 
hrăcaţi și viii, iap ofiţerilor li.se striga „eâini“€ 
Și „ticăloși“, ea în revoluțiile eele mai anarhice. 

Pretutindeni s'au tras focuri de pe acoperișuri 

şi dela ferestre în contra ostașilor care își jertfeau 
vieața pentru ordinea Statului. 

Armata a trebuit să se apere, armata a trebuit 
să tragă, după ce din rândurile ei au căzut pe ne- 
drept, răpuşi de gloanţele trădării. 

Am eliberat dela Prefectura Poliţiei pe rebeli, 
fără prezența nici unui militac, crezând în cuvân- 
tul dat că, armata vetrăgându- -se, vor lăsa armele 
Și vor pleca. 

Drept orice, au pornit cu mitraliere, cu puști şi 

“tancul Prefecturii ca să atace Palatul rvelefoanelor, 

Statul Major şi Postul de Radio-Difuziune, în care 

s'au instalat, dând știri de nevrednică trădare și 

35



. 
+ 

pentru a induce în. eroare trupele, s'au îmbrăcat 
în uniforme militare. 

In multe orașe s'au petrecut lucruri asemănă- 
toare. 

Armata a pus ordine și prin jertfa ei a salvat 
Statul. 

Ştiu că au căzut şi dintre rebeli. 
Din ordinul meu, niciodată armata nu a atacat, 

primele două zile ale rebeliunii, ci s'a apărat. 
Netrebnicii, care s'au ascuns “în Mişcarea. Legio-. 

nară slujind scopuri străine, de dărâmarea Ţării, ca 
și vagabonzii și resturile odioase ale periferiei care 
au căzut, nu meritau o soartă mai bună. 

Dar, tinerii curaţi, puţinii, care au căzut într?o 
luptă de credință greșită, de răsvrătire absurdă, 
aceștia au adus prin sfârșitul lor tragic durerea sfâ-. 
şietoare a părinţilor şi familiilor, care n'au altă vină, 
decât că au crezut prea mult în entuziasmul orb al 
copiilor lor şi nu i-au știut împiedeca la vreme dela 
rătăcire. 

Vina gravă și pedeapsa cea mai aspră o o > meritau 
și o merită aceia care i-au dus la moarte, înșelân- 
duci, care i-au târât într'o acţiune nebună, deslăn-. 
țuitoare de anarhie și ură, ventru a-i părăsi în 
momentul î începerii luptei. 

Români, 

Ordinea a fost azi redobândită, 
Siguranţa voastră-e întreagă. 
Cel dintâi gând, mărturie de recunoștință și mân- 

„dric a Țării și a mea, îl merită armata. 
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i Ofileri și soldaţi, de pe întregul teritoriu, unde 
„anul singur dintre voi nu s'a ferit de jertfă, voaă vă 
strâng mâna ostășeşte şi vă mulţumesc în numele 
Patriei. . 

ați salvat-o. . 

Prin fapta voastră dârză şi iute, aţi veaşezat or- 
dinea, liniștea, siguranţa vieții și a camarazilor. 

În acelaș timp, aţi curmat primejdiile, la care 
nebuna răsvrătire nu cugetase, ca granițele noastre 
sfâşiate să nu fie cotropite de cei care n'aşteaptă 
decât umilitoarea noastră prăbușire. 

V: 'aţi câștigat dreptul de a vă da exemplu întregii 
Națiuni, redându-i siguranța și încrederea ; aţi. | 
câştigat — sunt sigur — stima camarazilor oști, 
ostașii germani aflaţi pe pământul românesc, care 
au putut să vadă simțul vostru de răspundere și ho- 
tărîre.neînduplecată de a cinsti Neamul, spălând 
astfel' dezonoarea noastră, că au , fost martori la o 
luptă între fraţi. 

Imi fac o datorie de onoare să mărturisesc între- 
gei Națiuni că în aceste zile de sbucium sfâsietor 
am simţit în. spatele meu umbra loială a marelui 
Viihrer şi onoarea Reichului German care ne-a ga- 
rantat frontierele. 

Nicio atingere a mândriei românești, nicio aple- 
care a suveranității noastre, ci loiala înţelegere a 
unui mare aliat, față de care nu am decât regretul 
că elemente rătăcite ale Neamului ne-au întunecat 

o clipă prestigiul unităţii noastre. 

De aceea, în ostaș întreg și în român curat, nu pot 
decât să spun Națiunii noastre că trebue să fie mân- 
dră și sigură de alipirea ci la Axă și să cer tuturor 

/ 
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_să simtă ca și mine, făgăduind că mâine vom ști să 
facem din destinul nostru național ceea ce ne învaţă 

„ marele său exemplu, deschizând un dr um vomânese . 
în Hiuropa nouă a viitorului. - 

Români, 

" Am mat cele mai aspre măsuri pentru păstrare ca 
ordinei, 

Pe câtă iubire şi îngăduință am pus până acum în 
înțelegerea frământărilor, pe atâta dreaptă și im- 
placabilă hotărîre voiu pune în stăpânirea drepturi- - 
lor şi rosturilor noastre, 

Tineretul a fost purtat pe un drum greșit. 

Din spiritul legionar, din entuziasmul sincer și 
curat, din puterea de înfăptuire și de eredință a 
noastră, tineri dragi, voiu topi firele cu care vom: 

țese noua noastră așezare politică, 

Ceasuri grele și mari ne așteaptă. 
Scutură-ți, tinere, fruntea întunecată de acei care 

te-au rătăcit în întunericul răzvrătirii şi crede în 
Generalul Antonescu. 

Coboară în conștiința ta de om și de român, fă- ţi 
singur judecata și notări ăște-ţi drumul. 

Aruncă din mâini pistolul ucigaș și așteaptă când 
Statul îţi va da în mână arma onoarei și drepturile 
Patriei. 

Gonește din sufletul tău ură şi umple-te de iubire 
Și dâ»ză putere, 

Izgoneşte din rândurile tale pe cei care au îmbră- 
cat cămașa verde a martirilor ideei, pentru ca să 
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| , 

umple străzile de s sângele roşu al ostașului român și 
să ridice pe acoperișuri drapelul roșu al anarhiei. 

Am mumeit 40 ani pentru Neamul acesta, ea să 
pot în apusul vieții mele să-ţi deschid porțile răsări- 
tului românese. 

Eu nu pot să te trădez, tinere curat, pentrucă 
toată fupta mea și toată truda mea este o luminiţă 
eredincioasă î în candela Neamului, o închinare, ea și 
a tă, la altarul drepturilor str: ămoșești, o învior are, 
ca şi a ta, pentru viitorul nostru. | 

De aceea, fii gata de faptă și de luptă. 
Prin tine şi cu tine vom zidi o Țară de care să fii 

mândru, ei nu faptă de dărâinare ca aceea ce ți s'a 
cerut. 

Iar, voi,'rebeli, dacă aţi fost într adevăr legio- 
nari, aplicaţi. -vă singuri pedeapsa legionară, fiindcă 
altfel, fiţi siguri, vă voiu apliea-o eu. 

, Români, 

“Voiu pregăti noua așezare politică a Statului. 
Din spiritul legionar, voiu întemeia o ordine potri- 

vită suflului nou care s'a aşezat în lume, într0 co- 
munitate cu Ger mania si Italia, 
Vo voiu supune pentru a o judeca și primi. 
Vă voiu chems pe toți, din toate generațiile şi din 

- toate clasele, ca să înfăptuim - alături de tineret = 
marea chemare a istoriei noastre. 

- Nimic pe lume nu mă va abate. 
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Şi nimeni nu-mi poate împotrivi nici vanităţi, 
nici interese, nici vătăciri. 

“Fiindcă ceea ee mă conduce nu este decât munca. 
ceea ce mă stăpânește nu este decât grija de Neam, 
ceea ce mă ajută este credința în Dumnezeu și în 
dreptate. 

Daţi Patriei tot ce este mai bun în voi. 

Piindcă azi se toarce sub ochii voştri soarta de 
veacuri a lumii. 

Şi la împlinirea ei fiecare trebue să vă simţiţi 
chemarea. 

Regele și Statul aşteaptă dela toţi împlinirea da- 
toriei. 

N General ION ANTONESCU 
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Cuvânt către Presă,* 

„Guvernul ce am constituit are scopul de a asi- 
gura ordinea și a restabili mersul normal al admi- 
nistraţiei. 

Țara are nevoie de liniste şi de muncă. 
Activitatea administrativă trebue să-și reia fără 

întârziere rosturile sale fireşti, impunând tuturor 
prestigiul autorității. 

Un guveriui de bază militară, este expresia unităţii 
şi a disciplinei pe care o impun împrejurările de azi 

„pe întreg cuprinsul “ării, 

In ee priveşte politica externă a actualului eabi- 
pet, în care păstrez personal Ministerul Afacerilor 
Străine, este aproape nefolositor să adaug că Ro- 
mânia merge fără nicio şovăire alături de” Axă, de 
Marele Fiihier și Dommul Mussolini. | 

Pidelitatea acestor angajamente nu este o atitu- 
„dine politică, ci o stare de conștiință pe care nu o 
vom părăsi niciodată. . 

Intre România și Puterile Axei trebue organizată 
o comunitate spi ivituală câț'mai întinsă, a cărei rea-. 
lizare constitue una din principalele mele preocu- 
pări actuale'€. 

*) Declaraţii făcute de Domnul General Ion dAnlonescu cu ocazia CoRs- 
tituirii Guvernului, în ziua de 37 Ianuarie 1941, 
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Tineret, studenţi, legionari adevărați, * 

Mi-am smuls până azi suflet din sufletul meu ca 
să-l tae punte de vieaţă și înţelegere veșnică între 
mine și voi. 
_ Suferințele voastre de altă dată le-am făcut su- 
ferințele mele; îar biruința Țării și a mea dela 6 
Septemvrie am făcut-o Vir uința voastră. 

Am lăsat o clipă haina oștirii, haina mândriei şi 
a vieţii mele întregi și am îmbrăcat cămușa verde 
ca să vă duu vouă semnul unirii și altora semnul 
încrederii în voi. | 
V'am chemat la conducerea Statului şi v'am dat 

toate locurile de răspundere ea să simțiţi că și voi 
sunteți Statul şi pe conștiința voastră se reazămă * 
păstrarea și mândria lui.. 

Mi-aţi jurat credință - Regelui și mie - la G 
Octomwvrie la București şi la 8 Noemvrie la Iași și 
toți conducătorii voștri mi-au reînoit legământul 
de ascultare la 27 Noemvrie, 
M'am trudit luni de-a-rândul să salvez Statul 

prăbușit, cu graniţele sfărâmate și Românii pri- 
begi; să restabilesc finanțele şi să veorganizez to- 
tul, în împrejurările turburi ale războiului din 
jurul nostru, 
Am atras atenția conducătorilor voştri că unele 

elemente împing Statul la dezordine, că alţii aleargă 

*) Apel către Fiii Țării. 1 Februarie 1941, |, 
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după interese materiale, că unele elemente bune uu 
sunt folosite, că producția $ țării scade, că anarhia ne 
pândește. - ” 

+ Amsomat pe cei r: ăspunzători să-și facă. datoria, 
impunând disciplina, prevestindu-le că va veni un 
moment.când vor fi năvăliţi și depășiți de anarhic; 
vam adresat tuturor sfaturi părintești, cerâmdu-vă 
să vă faceți datoria de Români şi Legionari. 

“Pe conducătorii „voştri i-am tratât ca pe copiii 
mei, deschizându-le casa. și sufletul și mărturisin- 
duile: zilnic toate grijile și „actele ce trebuia, să în- . 
tăptuim.. | 

"Drept orice, s'a pornit o acţiune absurdă în con- 
tra Guvernului, „deşi era guvârn Naţional-Legio- 
nar şi cu toate că mi se jurase credinţă. Sau făcut 

insinuări netrebnice că aș ocroti masoneria sau că 
„aşi lăsa ca forțe oculte st ăine. să „influențeze con- 
ducerea Țării. pă ns 

„ Peeutul meu, onoarea mea: de: ostaş, lupta mea 
de o vieaţă întreagă în contra. ticăloşilor, voiița. 
mea. neînduplecată de a re aliza Statul Naţional-Te- 
gionar. și tot ce făcusem până atunci pentru, Le- 
giune, n?au fost puse în cumpănă. : 

Forţele : oculte. străine, netrebhnici prădători ȘI 
anarhiști strecurațiiîn mare număr în ri ândurile Le 

giunii, au împins la vrajhbă, la pradă și la nebunie, 
„Pineri curaţi, studenţi idealişti, legionari supuşi - 

au. devenit instrumente oarbe în: mâna. unor ăinbi- 

țioși, care s'au ascuns, după ce ail încurajat“ re- 
volta, și- după ce n'au mai putut stăpâni bandele ne- 
trebniee de anarhiști și disperaţi intraţi în luptă 
pentru. interese siră ăine şi nu pentru Legiune. 
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Tara a fost astfel aruncată într? o frăimântave; me-. 
bună pe care n'a putut-o opri decât onoarea, eroise. 
mul și patriotismul ostașului român, stâncă nepie- 
ritoare a drepturilor Patriei. | - 

 S?a-tras în armată fără niciun motiv, fără nicio 
provocare; s'a încere cat dezarmarea și amilire ea. 0s- 
tașilor;:au fost omorâți ofiţeri și: soldaţi. pe: lar 
spate, doi au fost arşi de vii. . .." , -: 

Am fost asediat “eu, Conducătorul. Statului, ce- 
rându-mi-se de colaboratorii mei, care îmi jurase 
credinţă, să, părăsesc conducerea. Guvernului, sub 
amenințarea gloanţelor. 

„Deși mă găseam la început nepreg atăt de apărare, 
am ri ăspuns, că prefer să cad la.postul. de. onoare, 
decât: să mă dezonorez pe mine, să dezonorez armata 
și să prăbușese Statul prin gestul meu de slăbicinne, 

ru 

Tineret, trezește te, Ajunge! Legionari. aderă. 
rati, faceți. vă examenul constiintei. | 

Numai dușmanii "Pării, ai voștri și ai mei:au pu- 
„tut pune Ja cale această acțiune nevrednică î în care 
unii au.căzut poate de Bună credinţă, alţii din am- 
hiţii:sau interese, iar unii plătiți de mână dușmană, 
Numai trădători v'au putut sfătui să trageţi: î în 

armață, atunci când ştiţi că niciodată Legiunea ma 
- avut acest drept, iar Căpitanul a: preferat să se.Jert- 
fească decât să provoace mișcări și lupte între Ro: 
mâni. 

A upeați de pe fr unte și de pe ochi valul cernit «d 
rătăciţii şi din mâini a» mele trădării. | 

[ iindeă Gene: all Antonescu na înșelat, nui În- 
seală și nu va înșela niciodată. 
Tu nu sunt Conducător de Stat-tiran, n'am clică 
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de apărat şi n'am interese sau o-vicaţă imorală de 
Ascuns. 
* Du apăr Ţara şi destinul ci, împoteiva tuturor 
duşmăniilor şi a tuturor rătăcitorilor, 

Toată vicața şi voința mea este în slujba Neamu- 
lui, a onoarei lui, a onoarei voastre. 
Am asigurat liniştea Țării şi o voiu stii îm- 

potriva orieui, 

Armata e trează la datorie, "Para într ceapă e con- 
ştientă de răspunderea ce o avem. 
“Am ordonat arestări ca să prind reţeaua rătăci- 

vii si ă infamici, a prădătorilor şi a ocultei streine. 
A doua oară nu va mai îndrăzni, fiindcă puranul 

de oţel al onoarei şi.al conștiinței românești va 
zdrobi sub voinţa armatei orice încercare. - 
Nam ucis pe nimeni, fiindcă am. încă suflet de 

părinte. 

Pe foştii membri, ai Guvernului care so vor do- 
vedi că au trădat, îi voiu pedepti cu deportarea. 
Pe 'vinovaţii netrebnici î îi voiu pedepsi cu cena. 
Pe vagabonzi şi hoţii de. vând î îi voi pedepsi eu - 

pușcăria. 

Niciun nevinovat nu va suferi' vreo pedeaps ă; 
fiindcă pedeapsa mea nu pleacă din nicio ambiţie 
deșartă, a judecătorilor din nicio, ură a armatei - 

din nicio răzbunare. _ Dă 
Dar, de acum înainte voiu fi neernţător, nicio 

abatere, nicio rătăcire, nicio încercate nu va mai 
fi îngăduită.: i a 
In faţa lui Dunmezeu, a "Țării şi'a Istoriei, jur că 

nimeni pe acest pământ nu mă va împiedeea să apăr 
onoarea, drepturile şi liniştea Românilor, și că dacă 
se va face vreo nouă greșală voiu fi necruţător, 

V 
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Români, asa 

Cu această se închide în ruşine şi tristeţe o nesă- 
buită crimă, folosită de dușmanii Neamului în con- 

„tra noastră. Sa IE 
„Viitorul ne stă în faţă, : 
Fl ne comandă să ne împlinim datoria. 
Cea dintâi datorie u tuturor este a minei. 
Trebue să refacem încrederea. în dreptu! de 

vieaţă și de muncă. a 
Trebue să redăm muncitorului puterea produc- 

ției, ca să putem ajunge la ieftenirea vieții; trebue 
să dăm făranului liniştea organului, ca să. poată 

„munci; trebue să dăm orășanalui siguranța vieţii și 
a ordinei, cărturarului puterea gândului. 

Intreaga "Țară trebue să pășească la muncă şi la 
ordine. Ă | 

Nu slujim erezul românesc, nu servim credința în 
viitorul nostru, ru ne pregătim pentru lumea nouă 
în plămădire, dacă nu ne, supunem acestei poruuci, 
România și aliaţii săi au nevoie de linişte şi de 
muncă în această regiune. 

După ce totul va reintra în muncă și în disciplină, 
„voiu păși la reorganizarea politică a Statului, fiind- 
că cu sunt cel care a hotărât la 7 Septemvrie 19410 
organizarea, Statului Naţional-Legionar. | 
„Numai dușmanii adevărului pot să ercadă că Ge- 
neralul Antonescu se va abate dela drumul forțelor 
creatoare ale naționalismului românese şi dela înca- 
drarea neamului nostru în spiritul nou al vremii și 
în alcătuirea viitoare a Sud-Estului Enropei. - 
„Acest Stat nou va fi un Stat întemeiat pe prima- 
tul românese în toate domeniile și se va întemeia pe 
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structuiia noastră agrară: Şi fviimească Naţionaluil 
şi socialul vor fi pietrele de temelie. 

'Toate reformele necesare înlăturării vâscului şi 
influențelor străine pentru asigurarea destinului - 
nostru naţional, le voiu înfăptui fără şovăire. Orga- 
nizarea noastră economică va pregăti viitorul Basă. 
nului Dunărean și al rostului pe care; trebue să-l 
aibă poporul. românesc în această regiune euro- 
peană față de viitorul E Europei care se. plămădește 
printr'o măre aţă luptă. 

Statul viitor va fi un: Stat de disciplină, de ordine 
și de acţiune creatoare. Da 

Tineretul'va fi educat în duhul: de. jerttă naţio- 
nală și de idealism ereștin pentru care sau trudit și 
s'au jertfit, veae de veac, 'Voevozii, vitejii şi mar-. 
tirii noştri. | 

Părănimea va ti îndruniată, spre o nouă vieaţă, 
Statul organizând producția agricolă, dând unelte și 
mașini ţăranului, ereind o industrie alimentară şi 
transformând ordinea sanitară atât de înapoiată a 

„ satelor noastre, : 
Jluncitorimea va fi ridicată prin sporirea produe-, 

ției și prin crearea de mari luerări publice, căi de, 
comunicaţie, eanaluri și irigaţii. „Voiu lupta cu toate 
puterile ca să ridic vieața muncitorului, Fiindcă și 
eu nu mă consider decât cel dintâi muncitor. al 
"Pării. 

„Puneţionarii voi fi întrebuinţați în această jare 
acțiune a Statului și li se va deschide drumul spre 
întreprinderile private. pentru a asigura tuturor 
salarii demne de munca şi rolul fiecăruia, 
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Cărturarii ș și slujitorii bisericii vor avea în acest 
Stat rolul care se cuv:me despicătorilor de drumuri 
şi ziditorilor de suflete. 

Un Stat nou, cu suflet nou, Aceasta m'am n obligat 
să fac. Aceasta voiu face. Fiindcă acest Stat îl aș- 
teptaţi toți, de atâta vreme, Români. 

'Loţi ați crezut, toți aţi așteptat, toţi nădăjduiţi în 
această Românie Nouă. 

Tvândăvia, interesul personal, intriga, necinstea, 

mineciuta, trădarea, lingușşirea, lipsa de merit și de 

caracter, 'avieninţ area și ura, acestea le urâţi CU 

toții — o știu — şi eu le urăse cel dintâiu. 

Munea, adevărul, dreptatea, cinstea, caracterul, 

onoarea, loialitatea, meritul și ridicarea prin compe- 

tență și disciplină, respectul faţă de toate aceste te- 

meiuri de vieaţă, iată ce aţi voit, iată ce trebue să 

întemeem în noul Stat. 
'Poată lupta și așezarea marei revoluții naţional- 

socialiste germane și înfăptuirile fasciste ne vor 

sluji ea temeiuri de experienţă, pentru a altoi pe 

sufletul si nevoile româneşti rodul acestor organi- 

zări de popoare; temeiuri de Tiume Nouă. - 

„Dela acest drunn de înnoire, de taptă nou: ă pentru 

o 'Pară i Nouă și o Lume Nonă nu mă voiu abate nicio 

clipă, fiinâcă acesta este volul meu la conducerea 

Statului. 
Acesta este drumul viitorului, la care chem tot ce 

e curat, întreg, rieîncercat, nepătat, neobosit, pe în- 

tregul cuprins al Țării. 

Nu voiu întemeia numai forme, fără rădăcini, 

eum au încereat-o alţii; nici nu voiu renaște așezări 

moarte. 
De accea o spun răspicat. Nu oricine este pregătit 

pentru această împlinire, ci numai acei care na 
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mâinile pătate de sânge, de averea Statului sau de 
fapte murdare. "Toţi poti însă s'o ajute, pentrucă este 
casa Neamului. la care toţi au datoria să zideaseă. 
Pentru a ajunge la această întăptuire viitoare, 

cer acum: ordine, disciplină și mamcă. 
lar Leg gionarilor adevărați, celor ee au suflet de 

legionar, care au râvnit să înfăptuiaseă toate aceste 
temelii: de Neam, le cer: 

Tinerilor studenți să-și pregătească sufletul în 
credinţă curată şi creștină, aruncând din mâini ar- 
ma urii și așteptând arma apărării drepturilor 
Neamului. 

Legionarilov maturi şi bătrâni, le cer să judece 
singuri pe ce drum a fost târâtă Legiunea Şi pe ce 
drum am luptat so due eu. Pe cine au lăsat să îm- 
brace cămașa -Căpitanului, a lui Moţa şi Marin, a 
lui Clime, Banea, Dobre, Cantacuzino, Polichro- 
niade, 'Pell și a tuturor luptătorilor adevăraţi ai Le- 
giunii și dacă socotese că scopul Legiunii a fost 
slujit î în baricadele roșii ale anarhiştilor și de gloan- 
țele îndreptate î în contra ostașului român alături de 
ticăloșii ȘI prădătorii de rând. 

Le cer să judece dacă, "ara pe care o voiu zidi-o 
eu, nu este ţara visurilor de totdeauna, ale adevă- 
ratei Legiuni și âle Românilor de pretutindeni și 
deapururi. 

Este ultimul meu cuvânt către ei. 
Cer tuturor Românilor să ia exemplu din lupta 

măreață și plină de jertfă pe care o due Marele 
Piihrer, Poporul German şi Revoluţia Naţional- 
Socialistă, Ducele, Poporul Italian şi Revoluţia 
Faseistă. Şi să înțeleagă că pe deasupra tuturor 
frământărilor și peste toate neînțelegerile, aven 
datoria faţă de str: ămoși și față de urmaşi să ne pre- 
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gătim Statul și Neamul pentru apărarea drepturi- 
lor lui veşnice, 

Cine vrea să meargă la această faptă, va fi bine 
primit și va eroi alături de mine destinul Patriei. 
Fără şovăire, fără viclenie, fără nesupunere, pen- 
tu 'Tară şi Rege, 

Români, 

De fapta, energia, munca şi disciplină voastră de= 
pinde momentul supremei chemări ce vă voiu face. 

Piindcă, împotriva tuturor piedicilor și intrigi- 
lor dușmane, a elevetirilor şi amenințărilor nemer- 
nice, trebue să ducem Țara în matea viitorului, în 
va] de veac, ca să-i asigurăm drepturile nepieri- 
toare. 

Şi i le vom asigura. 
Cu Dumnezeu înainte! 

General ION ANTONESCU 
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Cuvânt către Presă, * 

„Am guvernat cu bunătate, cu îngăduinţă, cu iu- 
bire. 
N'am fost înţeles de toți. 
Vremuri aspre, abătute asupra Patriei, cer mă- 

suri aspre pentru păstrarea Patriei. 
Cu interesele și dreptul de vieață al Neamului, ni- 

meni n'are dreptul să aibă îng găduință, Şi eu, cel 
dintâiu. 

Să nu uităm că sunt numai câteva luni de când 
ne-am pierdut, fără luptă, graniţele, la capătul unei 
epoci de descompunere și de ușurință. 

Ajunge. 
. O asemenea epocă nu va mai începe în  vicaț a noa- 
stră de Stat. 
Am venit eu un Decret zare urmăreste să asigura 

liniștea, ordinea și siguranţa, oprind manifestările 
politice și sancționând orice atingere a intereselor 
Statului. 

Sancţiunile grave pe care le prevede Decretul, nu 
numai pentru autorii abaterilor, darşi pentru mem- 
brii familiei, pentru patroni și pentru funcţionari, 

  

*) Deelaraţii făcute Presei cu prilejul punerii în vigoare a „„Deetre- 
tului-lege Nr. 236 pentru reprimarea faptelor e pun în primejdie exis- 
tența și interesul Statului“. (Moniiorul Oficial Nr. 31 din-gebruarie 
1941). - 7 

 



pot să atragă atenţia tuturor asupra voinței neîn- 
duplecate a mea, a guvernului și a Armatei de a 
asigura ordinea desăvârşită. 

Cer presei să comenteze acest Decret pentru ca 
toată lumea să cunoască rigorile legii care intră azi 
în vigoare pentru apărarea unităţii şi liniștei noa=- 
stre, 
Nu sunt tiran şi urăsc măsurile sângeroase. 
De accea, la punerea în aplicare a acestui Decret, 

în loc să ameninţ cu moartea, fac apel curat la toate 
cugetele roniânești, la românii de toate vârstele și 

“de toate clasele să înţeleagă răspunderea mea şi 
răspunderea lor. 

In jurul nostru, popoarele freamătă î în arme, gata 
de orice jertfă pentru înălțarea Statului lor. Popo- 
rul românesc nu poate oferi istoriei pilda odioasă a 
lipsei de conștiință cetățenească și a oricărei înțe- 
legeri, în: faţa propriului său destin și a frământă- 
rilor lumii, continuând să toleveze în mijlocul său 
acte de ură şi anarhie, atunci când istoria ne co-. 
mandă unirea tuturor pentru apăra rea drepturilor 
„Patriei. 

Cer deci liniste, muncă, unitate şi ordine, 

' Aceasta o așteaptă şi Aliaţii noștri. 
Acei dintre noi, care nu pricep, sau se fac instru- 

mentele urii, ambiţiei sau intereselor dușmaue, sunt 
trădători de neam și vor îi trataţi ea atare. 

Tată sensul Decretului, 
Deci să între toți în ordine, și nimeni nu va avea 

de suferit de pe urma ucestui Decret“, 
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