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REDEŞTEPTAREA NEAMULUI 

ŞI NOUA LUI ORGANIZARE POLITICĂ 

— Declaraţia partidului Naţional- Agrar, citită de d. Octavian 

Goga în şedinţa Camerei dela 24 Februarie 1934 — 

Domnilor deputaţi, 

Partidul Naţional-Agrar e hotărât să nu atragă într'o 

discuţie de amănunte textul Mesajului Regal, convins fiind 

dela început că şi actuala pagină de retorică solemnă e me- 

nită să rămâie fără consecinţe, ca întreagă această ieftenă li- 

teratură de ocazie, pe care de ani de zile o primeşte fără niciun 

ecou opinia noastră publică. Trecutul apropiat ne-a învăţat 

cam ce preţ trebuie pus pe acest ritual fastuos al bunei noa- 

stre democraţii. În. adevăr, o analiză cât de sumară poate arăta 

oricărui spirit limpede călăuzit de bună credinţă deşertăciu- 

mea gloselor cu cari guvernul liberal a ţinut să inaugureze se- 

șiunea parlamentară. 

În vremuri de o tragică seriozitate ni se dau aceleaşi cli- 

şee fără. relief, se afişează acelaş optimism falş, se difuzează 

aceiaş grandilocvenţă ipocrită, cari de multă vreme au obosit 

sufletul mulţimei la noi şi au trezit îngrijitorul scepticism pre- 

vestitor de furtună în societatea românească. In loc de a se 

a în faţă şi a se trage concluzii din ea, întrun 

cer şi drept, printr”o mărturisire de pocăință 

enorociri şi printr'un cuget eroic hotărât să 

privi realitate 

mod simplu, sin 

pe urma atâtor n



  

remedieze răul, Mesajul afirmă cu seninătate mulțumiri ine- 
xistente şi lansează făgăduinţi de mult răsuflate, ca şi când o. 
fericire biblică ar stăpâni biata noastră ţară. Dacă ar mai fi 
fost nevoie să se mai dovedească încă odată ceiace se ştie în- 
deobşte, că organismele politice perimate în concepţia şi struc- 
tura lor sunt inadaptabile, — atunci această predoslovie liwe- 
rală ar -putea servi ca un preţios document pe.seama oricărui 
analist de istorie contemporană. 

Câteva exemple în treacăt, pentru a descifra o ciudată 
mentalitate. . | 

MESAJUL, O OGLINDĂ INŞELĂTOARE A STĂRILOR 
DIN ŢARĂ 

Mesajul întrevede sărbătoreşte din primul moment «asi- 
gurarea ordinei desăvârşite în toate manifestaţiunile vieţii ob- 
şteşti» printr'o «atmosferă de armonie şi de puternică solida- 
ritate naţională». Nu ştiu dacă există cineva în această Adu- 
nare care să fi visat cândva o mai admirabilă şi mai precisă 
definiţie a stării de asediu cu toate atributele ei... Distinsul 
autor merge mai departe în zugrăvirea vieţii noastre de astăzi 
când pronunţă o sentinţă nu tocmai nouă, dar de o netăgă- 

_duită valoare morală: «Simţămintele de bună înţelegere şi de 
înfrățire trebuie să stăpânească sufletele tuturor cetăţenilor 
țării». Prin această adâncă axiomă se vizează, desigur, opera 
de pacificare a închisorilor în cari se dospeşte astăzi «armo- 
nia» de mâine, cu tot cortegiul fatal al «destinderilor» vii- 
toare. În acest chip cam sumar crede guvernul că trebuie să 
netezească drumul înfrăţirii... Inţeleptul cronicar însă n'a uitat 
nici caracterizarea veridică a operaţiilor electorale, condensând 
într'o frază lapidară tot ce s'a spus de către opoziţie aproape 
două săptămâni dela această tribună: «Respectarea libertă- 
ţilor publice în cadrul regimului constituţional». O fericită
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expresie, — nu-i aşa? — care dacă nu mă înşel, pe lângă că 

reconfirmă sfinţenia urnei la noi, s'ar părea că face o aluzie 

discrelă şi la cunoscuta dizolvare a Gărzii de Fier printrun 

- Turnal al unui Consiliu de miniştri. Astfel se desfăşură înainte 

cu candoare şi cu solemnitate un lung şirag de binefaceri ce 

va să vie: «Economii severe», fără îndoială ca să legitimeze pe 

lângă spuza de sub-secretariate şi noul minister al Muniţiilor, 

înfiinţat acum după comenzile dela Skoda, pentru cataloga- 

rea prisosului nostru de armament; «bugete echilibrate, o ac- 

tivitate economică intensă şi rodnică» într'o vreme când ex- 

perţii străinătăţii, deploraţi odinioară de partidul liberal, sunt 

rimiţi astăzi să verifice registrele ministerelor. Toate bucu- 

riile se ţin lanţ, reformele se anunţă cu duiumul, pretutindeni 

palpită încirea şi bunăstarea. E un limbaj afirmativ şi absolut, 

probabil o prelungire inopinată a diapazonului din alegeri. 

Mesajul pune în vedere: «promovarea prin toate mijloacele 

a intereselor agriculturii, care constituie cel mai însemnat izvor 

de avuţie al ţării noastre». Cum vedeţi, tot descoperiri noui 

“la tot pasul: suntem o fară eminamente agricolă. Vă rugăm 

să reţineţi reţeta categorică: «prin toate mijloacele»... Tot 

astfel: «administraţia, şcoala, biserica vor primi organizarea 

“şi îndrumările impuse de rolul lor»; băgaţi de seamă cum 

totul e limpede şi refuză orice contrazicere... «Justiţia se va 

bucura de toată solicitudinea>... Cine se mai îndoeste în faţa 

promptitudinei desăvârşite cu care totul este soluţionat? E un 

adevărat miraj, a cărui culme strălucitoare nu-i atinsă. decât 

după ce printr”o lungă înşiruire a "victoriilor noastre diple.. 

matice din ultimii ani. cunoscute nouă din ziarul «Universui>, 

se enunţă în sfârșit cel mai proaspăt triumf menit să dea o tă- 

rie de granit consolidării noastre internaţionale: «Prin tratatul 

iscălit la 17 Octombrie 1933 la Ankara, se chezăşuieşte pacea 

si amiciţia perpetuă între Turcia şi România şi se înfăptuieşte 

astfel primul act destinat să lege. două popoare pe cari totul 

ie apropie şi nimic nu le desparte».



STĂM PE UN VULCAN 

Bucuraţi-vă, domnilor deputaţi, limanul fericirii noastre 
a fost atins... Dar să ne oprim în analiza Mesajului pentru a 
nu fi învinuiți că suportăm ironia frivolă la căpătâiul unui 
bolnav. 

Să nu ducem mai departe enumărarea acestor mostre 
de pompoasă elocinţă, din care se desprinde o tristă dilemă: 
sau un condamnabil spirit de suprafaţă: neputinţa guvernului 
de a adânci lucrurile, iluzionismul efemer al oamenilor cople- 
şiţi la început de bucuriile puterii, sau ceiace e şi mai rău, 
teama de a mărturisi în faţa ţării adevărul stărilor primej-' 
dioase în cari se găseşte. Orice ar fi, neînţelegerea unor pri- 
piţi sau tăcerea unor fricoşi, noi nu ne putem înăbuşi glasul 
aspru al realităţii care ne înconjoară. Vom spune, deci, tutu- 
ror cari vor să ne audă, de jos de tot până sus de tot, că de 
ani de zile, mergând din rău în mai rău, asistăm la un penibil 
proces de decompoziţie al prestigiului nostru de Stat. Mai 
mare şi mult mai gravă decât mizeria materială care strigă 
din toate colţurile şi sapă toate clasele sociale, e criza morală 
căzută asupra noastră în anii din urmă. Sufletul românesc e. 
stăpânit astăzi. de o fierbere vecină cu revolta. Pretutindeni, 
pe toată întinderea ţării, pe întreagă scara societăţii noastre, 
se înregistrează acest cutremur molecular, care angajează un 
organism sleit în forţa lui de rezistenţă. Oriunde priveşti 
împrejur întâlneşti ecoul unei psihologii tulburi, proprie 
vremilor de destrămare. Sau suntem descurajaţi de un criticism 
anihilunt care distruge inițiativa şi paralizează acţiunea, sau 
simţim. împrejur o volbură plină de ameninţări care anunţă 
protestarea şi rebeliunea. Stăm: pe un vulcan, domnilor de- 
putaţi, al cărui clocot din adâncime urechile pricepute îl des- 
luşesc deabinele. Ce ar putea să-l stăvilească, să-i comprime 
tendința eruptivă? Desigur, că autoritatea ideii noastre de



  

Stat, respectul pe care-l insipră însăşi temeliile aşezării acestei 

ţări. Nenorocirea însă vrea, ca tocmai această autoritate să fie 

pulverizată şi căzută în noroi, lucru ştiut şi simţit de toată 

lumea la noi. _ 

lată, deci, cadrul întunecat în care ne mişcăm: o puter- 

nică zguduire sufletească lipsită de punctul fix, pe care să ne 

rezemăm în pragul zilei de mâine. 

CONCEPŢIA NAŢIONALĂ ECLIPSATĂ 

In astfel de împrejurări, sinceritatea şi îndrăzneala în 

fixarea adevărului devin atribuţiile de căpetenie ale unui 

cuget patriotic, care vrea înlăturarea răului. Investiţi cu a- 

ceste însuşiri, noi ne vom cobori la originea situaţiei deplo- 

rabile de astăzi, accentuând în câteva cuvinte concepţia pro- 

fund greşită cu care s'a inaugurat şi în care a persistat viaţa 

noastră de Stat dela Unire încoace. Cincisprezece ani sunt dea- 

juns ca să constituie o experienţă şi să ne dea o perspectivă 

de apreciere. 

"Ta adevăr, din primele zile de după război demobilizarea 

militară a echivalat la noi cu desarmarea morală a neamului. 

Incetând regimul de severitate în conducerea şi administrarea 

ţării de pe vremea ostilităţilor, am trecut deadreptul la zvâr- 

colirile votului universal de întâia etapă. Vor fi fost exage- 

rări şi nedreptăţi adeseori în stăpânirea quasi-dictatorială a 

primelor luni postbelice, dar Ideia Naţională s'a păstrat ne- 

ştirbită ca o zestre a trangeelor, iar principiul autorităţii s'a 

afirmat la tot pasul. Aşazisa democraţie însă, instalată la baza 

noului Stat, ne-a prăvalit într'o dislocare haotică. Fără o spe: 

cială retrospecţiune, consecinţele sunt pe buzele tuturor. Votul 

universal în forma lai actuală, exercitat de o populaţie fără 

pregătire. a devenit un obstacol pentru desvoltarea şi întări- 

rea "Țării. Concepţia naţională a fost înlocuită cu preocupările
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sociale şi cu lupta de clasă. Spiritul public năvălit de reven- 
dicări pur materiale a pierdut din vedere însuş scopul pentru 
care s'a dus lupta noastră de veacuri. Demagogia din ce în ce 
mai trivială, gonind de pe arena vieţii publice elita intelec- 
tuală, prin concesiile ei interesate a anarhizat masele, pentru 
a căror înfrânare fiecare guvern s'a folosit de cele două a- 
tribute constante ale democratismului începător: corupţiunea 
şi teroarea. Figurile de mâna a doua cari au ajuns la rol de 
conducere, din acest iaborator otrăvit, cu nepriceperea şi ra- 
pacitatea lor au pus în circulaţie planuri şi formule pornite 
să dărâme orice impuls de ordine din instinctele mulţimei. 
România s'a politicianizat, împărţindu-şi rezervoriul de forţe 
într'un mare număr de categorii politice, cari se stânjenesc 
reciproc în străduinţele lor, într'o vreme când teritoriul nos- 
tru brăzdat de infiltraţii etnice, disparate ca civilizaţii şi ca 
tradiţii de stat, ar cere utilizarea integrală şi metodică a ener- 
giilor naţionale. Provinciile lipsite astfel de o luminoasă în-. 
drumare şi ocrotire a centrului. căzând pe mâna conducăto- 
rilor de periferie, au apucat pe calea piezişe a unui particu- 
larism local rău interpretat. cu toate consecinţele destructive. 
Parlamentarismul născut din fărădelege şi practicat prin în- 
competență a devenit o caricatură lămnuitoare şi costisitoare, 
o maşină de legi grăbite: unele fără consistenţă şi fără efect, 
slăbind respectul cetăţenilor pentru ideia de legalitate, altele 
prin demagogia lor direct păgubitoare oricărei consolidări, 

0 MIȘCARE DE REDEŞTEPTARE UNIVERS ALĂ 

Negresit. că printr'o astfel de oblăduire. nu numai că 
s'a slăbit vigoarea iniţială a acestui popor. dar încetul cu în- 
cetul, odată cu scăderea noastră de prestigiu, străinii au ri- 
dicat capul, s'au transformat în exploatatorii elementului băg- 
tinaş şi au început să privească peste graniță. Minoritățile s* au



reconforiat şi unele au adoptat atitudini dispreţuitoare la a- 

dresa ţării. Oameni de import fără rădăcini aici s'au înfipt 

în aparatul de Stat, pe care în mare parte l-au acaparat dând 

impresia că suntem o aşezare polietnică, cu rolul de stăpâ- 

nire al românismului din ce în ce mai eclipsat. Tineretul no- 

stru imobilizat de mizerie stă cu braţele încrucişate şi cu bu- 

zele strânse, în vreme ce indivizi de contrabandă afişează o 

zgomotoasă satisfacţie trezind amărăciune şi răspândind nesi- 

guranţă. Răscoliţi pretutindeni de un sentiment de largă ne- 

mulţumire, rezultanta unui complex de motive, noi avem în 

faţă România pre-revoluţionară a ultimilor ani, de care am 

mai amintit de la această tribună. 

Paralel cu procesul destrămării noastre „Continentul în- 

treg s'a resimţit pe urmele războiului de o efervescenţă a ma- 

selor prinse în mreaja lozincelor dizolvante. Au fost destule 

prilejuri când s'a crezut în triumful steagului roşu pe care 

vântul nebuniei de peste Nistru l-a fluturat necontenit peste 

capul Europei. S'au debitat teoriile unui patriotism continen- 

tal pe de-asupra frontierelor dintre popoare şi s "au găsit mulţi 

călători fără țară poposiţi cam în tot locul. cari au început 

să ţese rețeaua unei umanităţi fără criterii de diferenţiere. 

Aceste manifestări însă, morbide sau programatice, au atins 

o ţintă cu totul protivnică. “Pretutindeni s'a pornit o recru- 

descenţă a Ideii Naţionale zbiciuite până la paroxism tocmai 

de uneltirile detractorilor ei. La lumina fulgerilor cari ame- 

ninţau noţiunea patriei s'a întrezărit o nouă concepţie de Stat 

grefată pe principiile autorităţii şi ale naţionalismului inte- 

sral. Mussolini a fost creatorul care a plămădit mai întâi în- 

tun sistein de cugetare politică recentul reviriment de redeş-. 

teptare universală. Rând pe rând au căzut alcătuirile lumii 

vechi înfrânte de valul acestei ideologii proaspete şi cutropi- 

toare. Mulțimea însăş cu intuiţia ei,! desluşind o salvare în 

noul curent s'a pornit să elaboreze eu preceptele din vecini. 

P
i
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Ca un lucru de la sine înţeles s'a fixat în opinia publică din 

toate părţile, că nu poate fi vorba de un import «tale-quale», 

ci de o adaptare a ideilor fundamentale la împrejurările şi 

tradiţiile locale. Setea de autoritate însă, nevoia unui coman- 

dament unic ridicată pe ruinele agitaţiilor sterpe, închegarea 

tuturor forţelor naţiunii într'o monopartitocraţie productivă 

după atât amar de desbinare distrugătoare, toate aceste îndem- 

nuri preocupă psihologia maselor şi au început de jos în sus 

să se afirme cu o tărie neobişnuită. 

E firesc că şi la noi au pătruns găsind un teren prielnic 

în pustiirile sufleteşti şi materiale pricinuite de specificul re- 

sim parlamentar al ţării noastre. Lumea cere o primenire, 

lumea aruncă la fier vechi toate vorbele mari cari sau plim- 

bat pân'acum, recoltând voturi şi semănând nenorocire. Cât 

de categorică este această rectificare de simţire a celor mulţi 

o ştiu toţi acei cari s'au apropiat de popor şi au ascultat re- 

vendicările oropsiţilor de la sate.. Pentru -a ilustra acest ade- 

văr nu cred că se poate invoca o dovadă mai eclatantă decât 

faptul caracteristic că însuş d. |. Mihalache, — produsul tipic 

cu toate beneficiile al mişcării noastre populare de ieri. — 

riscând un aci de ingratitudine faţă de misterul propriei sale 

procreaţii politice, ţine să se pună de acord cu noua orientare 

şi într'un elan de sinceritate ne vorbeşte de o «democraţie cori- 

jată» după normele fasciste, nesocotind nici chiar desagramen- 

tele ce ar trebui să întâmpine personal pe urma unei aseme- 

nea evoluări... | 

_ PARTIDUL LIBERAL NU POATE STĂPÂNI 

EVENIMENTELE 

Partidul liberal, ajuns la putere după manevre în cari 
abilitatea de culise s'a combinat întrun mod savant cu atacul 
frontal, — lucru despre care e preferabil să tacă cronica, —
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se găseşte astăzi într'o situaţie cu totul particulară în mijlo-. 

cul actualei vâltori politice. Lăsând la o parte raporturile su- 

fleteşti cu Coroana, care rămân nedesluşite şi neinţelese pen- 

tru orice gândire echilibrată, fiindcă istoria nu se poate reface 

oricâtă uitare s'ar aşterne pe trecut cu o bunăvoință de ambele 

părţi, lăsând la o parte deci, pentru moment, imponderabilele 

morale cari în vremile noastre trag mult în cumpănă, plasân- 

du-ne în domeniul pur politic, partidul liberal nu-l vedem în 

posibilitatea de a stăpâni evenimentele. Partidul liberal este 

doar autorul dărăpănării de astăzi, ştiut fiind. că cea mai mare 

parte din osatura organizării noastre de Stat care a dat greş 

s'a înjehebat subit îndrumările lui. Mai mult: Se poate afirma 

cu drept cuvânt că ideologia liberală a dominat cei cincispre- 

zece ani de după Unire, partidul naţional-ţărănesc nefăcând 

decât să copieze un încercat sistem de exploatare. Vom avea 

ocazia în cursul desbaterilor din Parlament să lămurim cu 

deamănuntul această teză a similitudinei de concepţie între 

cele două tabere politice cari prin intenţiile lor rotative ma- 

nifestate de curând şi-au recunoscut în mod publice o intimă 

înrudire organică. Doctrina liberală însă, lichidată astăzi pre- 

tutindeni pe glob, prin nota ei anahronică nu rezistă unui 

examen serios în raport cu exigenţele prezentului. Ca să-i pu- 

tem cântări sinceritatea e destul să ne gândim la alegerile din 

cari sa zămislit şi la silnicia prin care se susține. Deoparte 

urne mincinoase, de alta stare de asediu. Cel două corective 

sunt suficiente ca să ilustreze. postura ridicolă a democraţiei 

româneşti. Lipsită de o justificare etică, această mixtură hibri- 

dă cu faţadă de Occident avansat şi cu conţinut de năravuri 

politice asiatice nu poate constitui o platformă pentru întine- 

rirea şi purificarea vieţii noastre. La toate acestea se adaugă 

şi. actuala eclipsă a valorilor personale în ciudata compoziţie a 

partidului liberal care după pierderea ui Î. Duca s'a resem- 

nat pentru regimul de conducere bicefală, detestat de el în



12 

cursul anilor cu mult prisos de ironii şi diatribe. In astfel 
de condiţii, guvernul prezidat din mila lui Dumnezeu de tână- 
rul domn G. Tătărescu prelungeşte incertitudinea în care ne 
găsim şi continuă seria încercărilor haotice, acumulând noui 
decepţii pe un fond de unanimă protestare, într'o vreme când 
lumea noastră refuză incapacitatea căptuşită cu vorbe şi cere 
o radicală schimbare de regim. 

«ROMÂNIA A ROMÂNILOR» 

lată. domnilor deputaţi. o icoană -a adevărului descifrată 
cu gând onest fără altă preocupare decât dragostea de ţară. 

Partidul Naţional-Agrar conştient că numai o largă pri- 
menire având la temelie Ideia Naţională şi principiul de au- 
toritate cu toate consecinţele logice poate să ne scape de pe 
marginea prăpăstiei, se dedică acestui apostolat, având ca ţintă 
redeşteptarea neamului şi noua lui organizare politică, prin 
toate mijloacele compatibile cu căile onoarei. Această concep- 
ţie preconizată de noi cu mulţi ani înainte îi este perfect farni- 
liară azi când românismul prin instinctul lui de conservare 
şi-a decretat. mobilizarea sufletească. Partidul Naţional-Agrar 
înțelegând necesitatea istorică a ralierii tuturor mişcărilor sin- 
cer naţionale într'un mănunchiu cu scopul de a lua conduce- 
rea [ării în timp apropiat. ştiind că sub tăcerea de astăzi se 
plămădese forțele tumultoase de mâine, face apel la toată su- 
flarea. liberă sau încarcerată. să se miște ascultând lozinca: 
România a Românilor... 

Partidul Naţional-Agrar nu votează adresa de răspuns 
“la Mesaj.



PROCESUL EXCESELOR GUVERNĂRII 
| LIBERALE ” 

— Interpelarea d-lui Octavian Goga în şedinţa Camerei dela 

26 Februarie 1934 — 

  

eşedinte, “domnilor deputaţi, 
    

Domnule pr 

In legătură cu măsurile pe cari guvernul înţelege să le 

ia pentru liniştirea sufletească a României adresez domnului 

preşedinte al Consiliului următoarea întrebare: 

Sub pretextul că are de apărat ordinea publică amenin- 

ţată, guvernul a săvârşit până astăzi o serie de fapte cari, 

examinate după criteriile principiilor de drept apar ca nişte - 

vădite călcări de lege şi, judecate din punct de vedere politic, 

sunt tot atâtea greşeli fatale. 

DIZOLVAREA GĂRZII DE FIER 

Cea dintâi, cea mai gravă şi cea mai plină de consecinţe 

pentru starea de spirit a ţării, a fost dizolvarea Gărzii de 

Fier, despre care în treacăt s'a mai amintit dela această tri- 

bună. Nimeni nu a putut să explice nici din punctul de ve- 

dere juridic, nici al utilității de Stat, acest act al unui Con- 

siliu de miniştri, care rămâne ca un precedent periculos în . 

istoria politică a ţării. 

Va trebui să se revie pe larg asupra acestei chestiuni, 

fiindcă trecută sub tăcere, procedarea guvernului sar putea 

transforma înti?o platformă de justificare pe viitor, pe cât
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de lesnicioasă, pe atât de ispititoare: desfiinţarea oricărei 

grupări politice printr'un simplu jurnal al Consiliului de mi- 

niştri. - 

Rezervându-ne, deci. dreptul de a reveni asupra acestei 

penibile greşeli, cu urmări profund regretabile, pentru mo- 

ment ne preocupă o altă chestiune de actualitate. 

ARESTĂRI DUPĂ BUNUL PLAC 

Nu reuşim să pricepem rostul acţiunii represive, pe care 

guvernul a deslănţuit:o, ca o retorsiune, după gestul necuge- 

tat dela Sinaia, după răpunerea regretatului IL. G. Duca în 

împrejurări atât de tragice. Nu mai încape nici o îndoială că 

autorii. crimei vor trebui să-şi ia pedeapsa meritată. Se înţe- 

lege că sancţiunea legii se cuvine să lovească pe cei vinovaţi, 

— pe toţi cei vinovaţi şi numai pe cei vinovaţi! Guvernul, 

însă, s'ar părea că nu se mulţumeşte cu atât. In loc să încre- 

dinţeze autorităţilor judiciare grija unor cercetări normale, 

lăsându-se sfătuit de o pornire răzbunătoare a dat ordin să 

fie arestaţi cu grămada, fără alegere, după un simplu denunţ 

sau pe o vagă bănuială, (întreruperi, protestări pe băncile 

majorităţii); mii de cetăţeni cu desăvârşire străini de complo- 

tul urzit pentru uciderea lui |. G. Duca: comercianţi, me- 

dici, profesori, preoţi, învăţători, studenţi... 

D. dr. N. Hasnaş: Şi alţi arivişti. 

D. Octavian Goga: Ce arivişti s'a dat ordin să fie ares- 

taţi? Spuneţi măcar unul. 

D. dr. N. Hasnaş: Veţi vedea. 

D. D. lonescu-Brăila: Atentatul dela Sinaia n'a fost ne- 

cugetat! A fost cugetat şi odios! 

D. Octavian Goga: Demneata eşti cu inspiraţia dela Şte- 

fan-cel-Mare. (Intreruperi, protestări pe băncile majorităţii). 

Comercianţi, medici, profesori, preoţi, învăţători, studenţi, că- 

/
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rora nu li s'a putut afla altă crimă decât aceea de a fi fost 

înscrişi, de perfectă bună credinţă, într'o grupare despre a 

cărei organizaţie secretă maveau cunoştinţă, dar a cărei ac- 

ţiune naționalistă, desfăşurată la lumina zilei, o aprobau din 

adâncul cugetului lor de români cumsecade. 

Am primit, din diferite oraşe ale ţării, scrisori desnă- 

dăjduite din partea celor închişi, cari, fără să cunoască vina 

ce li se impută, fără să li se fi confirmat mandatul de arestare 

înaintea unei instanţe judecătoreşti, fără să ştie câtă vreme va 

mai ţine robia lor, au fost smulşi din mijlocul îndeletniciri- 

lor lor, despărțiți de familia lor, despuiaţi de libertate şi  lo- 

viţi în existenţa lor onestă, pentru înlesnirea, foarte -proble- 

'matică, a unor cercetări care întârzie mereu, fiindcă n'au de 

descoperit nimic. | 

E destul să amintim cazul vrednicului părinte lon Mo- 

ţa dela Orăştie, pe care istoria îl va trece cu cinste printre 

luptătorii cei mai aprigi ai libertăţii noastre naţionale, şi pe 

care stăpânirea liberală, mai puţin recunoscătoare faţă de ma- 

rile figuri ale Ardealului de odinioară, l-a purtat între baio- 

nete ca pe un primejdios turburător al ordinei, spre satisfac- 

ţia duşmanilor de ieri şi spre ruşinea obrazului românese. Pă- 

rintele Ion Moţa dela Orăştie a fost liberat zilele trecute, re- 

cunostându-se astfel eroarea comisă, într'o clipă de zăpăceală. 

Dar mai stau încă ferecaţi oameni de cultură, ca Nae Ionescu, 

directorul ziarului «Cuvântul>, Nichifor Crainic, directorul : 

ziarului «Calendarul», profesori universitari şi slujitori emi- 

nenţi ai scrisului românesc, Dragos Protopopescu, un distins 

scriitor, cărora nu li se poate aduce decât o singură acuzare: 

aceea de a fi combătut prin presă politica de tranzacţii a par- 

tidului liberal, pe care o socoteau protivnică năzuinţelor na- 

ţionale. Când se vor deschide oare porţile închisorilor, pen- 

tru aceştia şi pentru toţi oropsiţii, al căror strigăt nu se aude 

şi a căror dreptate nu răzbate nicăeri?
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O voce de pe băncile majorităţii: Şi pentru alţii. 

D. Octavian Goga: Cari alţii? Apoi, eu am fost la închi- 

soare pentru cauza naţională şi ştiu ce "nseamnă aceasta! 

D. C. Bursan: Aici este vorba de asasinarea primului 

ministru al ţării, 

D. Tilică Ioanid: Cine La asasinat? 

D. C. Bursan: Dv. aveţi răspunderea alături de ceilalţi! 

(Protestări pe băncile partidului naţional-agrar, zgomote). 

D-l Goga poate să pună chestiunea astfel, desigur, pentru că 

se bucură de impunitate, în „timp ce alţii sunt încarceraţi. 

(Intreruperi, zgomot). 

D. Octavian Goga: Domnule preşedinte, vă rog să im- 

puneţi linişte, altfel sunt gata să stau aici cât de mult. Eu, 

în Parlament, am fost totdeauna, nu sunt parlamentar cu 

schimbul, ca dumnealor! (Întreruperi pe băncile majorităţii). 

SĂ SE REDEA LIBERTATEA CELOR NEVINOVAȚI 

D. Octavian Goga: Domnilor, sunt gata, dacă doriţi, ca 

de această chestiune să mă ocup foarte pe larg, dar eu cred 

că pentru respectul reciproc, pe care trebuie să-l avem fie- 

care pentru părerile altuia, aveţi datoria să mă ascultați. Dar 

înţelegeţi că sunt gata să înfrunt şi fulgerele d-voastră. (Ila- 

ritate). Deci continui: 

Îşi închipuie guvernul că poate linişti spiritele, trans- 

formând ţara într'o vastă puşcărie? Nu ştie că închisoarea a 

fost totdeauna o şcoală de întărire a voinţei ,de verificare a 

credințelor şi de oţelire a celor şovăitori? Inmulţind fără să-şi 

dea seama, numărul martirilor unei mişcări fanatice, nu pre- 

găteşte singur, între zidurile temniţelor, fierberea revoltelor 

- de mâine? 

Eu mă gândesc foarte serios şi cu deplină răspundere la
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fiecare cuvânt pe care îl rostesc. Intreb prin urmare pe d-l 

preşedinte al Consiliului: 

Nu crede că acest regim al bunului plac, datorită că- 

ruia orice adversar politic se poate aştepta să fie ridicat de 

acasă şi aruncat în lanţuri, trebuie să înceteze? Nu-i de pă- 

rere, că-i va fi foarte greu să se descurce juridiceşte pe urma 

atâtor arestări pripite, care se vor, sfârşi, mai curând sau mai 

târziu, print”o inevitabilă punere în libertate? Nu găseşte că 

a sosit timpul să redea societăţei româneşti pe toţi cei ares- 

taţi fără nici un motiv legal?... 

Domnilor, vă anunţ că 302 sunt la Jilava. 

O voce de pe băncile majorităţii: Puţini! 

D. Octavian Goga: Cine spune? 

D. Tilică Ioanid: Toată majoritatea. (Intreruperi). 

D. Octavian Goga: Domnilor, nu este caz de răzbunare 

şi fac apel la raţiunea. d-voastră şi la toată tendinţa de echi- 

libru în judecata dv. Vă rog să vă gândiţi. Cunosc oameni cari 

n'au avut absolut nici un rol, n'au făcut nici un fel de mani- 

festare politică, unii n'au fost nici măcar. membri ai Gărzii de 

Fier şi au fost închişi. Ei bine, au fost închişi pe toată ţara 

mii de oameni. o vastă reţea s'a întins asupra ţării... 

D. Victor lamandi, subsecretar de stat la ministerul de 

Interne: Vă rog să precizaţi. D-voastră vorbii aci ca şeful u- 

nui partid. cu răspundere. Spuneţi că au fost arestaţi mii de 

oameni. Vă rog să: precizaţi câte mii de oameni, ca să vă pot 

da lămuririle necesare. 

D. Octavian Goga: Inţelegeţi d-voastră că tocmai fiindcă 

sunt om cu răspundere... 

_D. Pilică loanid (către d. ministru de Interne): D-voa- 

stră trebuie să spuneţi numărul exact. 

-0O voce de pe băncile majorităţii: Recitiţi. articolele 

d-voastră din «Ţara Noastră». 

-D. Octavian Goga: Să le citeşti dumneata, cu folos pen- 
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tru dumneata şi familia d-tale. (Ilaritate). Domnule Ianiandi, 
d-voastră m'aţi invitat să dau cifra exactă a celor arestaţi, 

D. Victor lamandi, subsecretar de stat la ministerul de 
Interne: Aţi spus «mii de oameni». 

D. Octavian Goga: Da, vă rog „d-voastră... (Întreruperi 
pe băncile majorităţii). Domnule Inculeţ, la Academie nu 
întâlnim asemenea behăiri. (Exclamări pe băncile majorită- ţii). Domnule Iamandi, d-voastră aţi spus că trebue să vorbesc 
în calitatea mea de om cu răspundere. Tocmai fiindcă simt întreaga răspundere a cuvintelor mele, vă spun că-mi este cu neputinţă să vă dau o cifră exactă. Fac însă un apel căire toţi 
aceia, cari vor să respecte adevărul, fie că sunt pe aceste bănci, 
fie dincolo — cheştiunea aceasta nu este o chestiune de partid — să spună, dacă nu au fost cu una cu alta, pe judeţ, cel pu- ţin 50 de oameni arestaţi. (Zgomot, întreruperi pe băncile majorităţii). a | 

D. Victor Iamandi, subsecretar de stat la ministerul de 
Interne: Domnule Goga, cu sunt în măsură să cunosc perfect 
această chestiune. Este inexact ceeace susţineţi. (Aprobări pe 
băncile majorităţii). 

„ARESTAȚI FĂRĂ SĂ LI SE SPUNĂ DE CE 

D. Octavian Goga: Daţi-imi voe să termin. Eu vă spun 
că au fost cel puţin câte 50 de oameni pe judeţ. Sunt convins 
însă că au fost mai mulți. 100—150. Evident, cu vremea aţi 
început să-i triaţi şi în felul acesta numărul lor s'a subţiat. 
Ceeace afirm eu însă este că toţi aceştia au fost arestaţi, fără 
să li se spună dece, pentruca apoi să li se dea drumul, fără 
să li se spună iarăş dece. Aceasta este realitate. 

Eu vă fac dv. un serviciu, când vin âici, nu în numele 
opoziţiei, ci în numele meu şi în numele sentimentelor mele de român şi vă spun: isprăviți odată cu această chestiune,
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fiindcă am impresia că o lungiţi pentrucă nu ştiţi ce să fa- 
ceţi. De aceea eu am venit aici să ridic această chestiune, fă- 
cându-mă ecoul sentimentului general, din afară de această 
casă. (Întreruperi, protestări pe băncile majorităţii). 

D. D. lonescu-Brăila: Vă faceţi ecoul asasinatului. (In- | 
treruperi, protestări pe băncile partidului naţional-agrar). 

D. Octavian Goga: Domnule, nu rostiţi vorbe uşoare! 
(Zgomot, întreruperi pe băncile majorităţii). . 

D. Gh. Brătescu: Sunt vorbe grele, domnule Goga. (In- 
treruperi, protestări pe băncile partidului naţional-agrar). 

D. Octavian Goga: Vedeţi broşura aceasta? Este verde. 
(Protestări, întreruperi pe băncile majorităţii). 

D. D. lonescu-Brăila: Speranţa d-tale este verde. (Intre- 
ruperi pe băncile partidului naţional-agrar). 

D. Octavian Goga: Verde, dar pe dv. vă va pierde, da- 
că vă voi citi-o. (Ilaritate, aplauze pe băncile partidului na- 
ţional-agrar). 

D. Dr. N. Hasnaş: S'a isprăvit cu ea. Acesta este şantaj. 

(Aprobări pe băncile majorităţii, protestări pe băncile parti- 

dului naţional-agrar). 

D. Octavian Goga: Cine dintre dv. vrea să ştie ce este 

după această copertă verde, îl invit să vadă. (Întreruperi pe 

băncile majorităţii). 

D. D. lonescu-Brăila: Fu cunosc coperta replicei: lui 

Aurel Popovici. Tot verde este. Eu am trecut-o peste Munţi, 

nu d-ta. 

D. Octavian Goga: Eu eram copil pe atunci. (Întreruperi 

pe băncile majorităţii). In această broşură cu coperta verde 

este vorba despre- ce aţi scris dv. de Principele Carol. (Pro- 

testări vehemente, întreruperi, vociferări pe băncile majori: 

tăţii). 

D. Dr. N. Hasnaş: Acesta este şantaj.
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D. Octavian Goga: Această brogşură am confiscat-o eul: 
(Protestări vehemente, întreruperi pe băncile majorităţii). 

D. N. Rizescu-Brăneşti: Alt argument mai aveţi, în afa- 
ră de şantaj? (Aprobări pe băncile majorităţii, protestări, zgo- 
mot. Întreruperi pe băncile partidului naţional-agrar). 

D. N. N. Săveanu, preşedinte: Domnilor deputaţi, lăsaţi 
vă rog pe domnul deputat Goga să continue. 

D. Octapian Goga: Domnule preşedinte, daţi-i cu cioca- 
nul! Eu suport liniştit orice obrăznicie. Eu nu atac pe nimeni. 
Când veţi vorbi dv., domnilor majoritari, dacă se va întâmpla 
aceasta, eu voi tăcea. (Întreruperi pe băncile majorităţii). 

D. 1. Gh. Vântu: Domnule Goga, voi vorbi eu şi voi 
avea curajul să vă acuz, spunând că sunteti răspunzător pen- 
tru această dezordine din țară. (Aplauze, aprobări pe băncile 
majorităţii, protestări pe băncile partidului naţional-agrar). 

OPERA DE PACIFICARE SUFLETEASCĂ 

D. Octavian Gogu: Nu găseşte guvernul că a sosit tim. 
pul să redea societăţii româneşti pe toţi cei arestaţi fără nici 
un motiv legal, în temeiul unor grăbite suspiciuni sau, ceea- 
ce e mai grav, pentru satisfacerea unor ranchiuni personale 
a puternicilor zilei? Nu se teme că acest sistem al prigoanei 
şi al vindictei politice s'ar putea întoarce odată împotriva ce- 
lor cari îl practică astăzi? 

După felul cum ni se va răspunde la aceste întrebări, . 
vom vedea dacă guvernul înţelege să continue a merge mai 
departe pe calea pe care şi-a ales-o. stăruind în greşelile şi 
ilegalităţile săvârşite, sau doreşte sincer să contribue la opera 
de pacificare sufletească a României, care ar trebui să ne. 
preocupe în primul loc pe toţi, pe deasupra oricăror adversi- 
tăţi politice. (Aplauze prelungite pe băncile partidului na- 
țional-agrar).
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D. Victor lamandi, subsecretar de stat la Interne, încer- 

„când să abată discuţia pe terenul unei polemici personale, d. 

“Octavian (Goga i-a dat următoarea replică după ce, din partea 

mai multor deputaţi s'a depus o cerere de anchetă parla- 

mentară. 

REPLICA D-LUI OCTAVIAN GOGA 

Domnule preşedinte, domnilor deputaţi, ca manieră de 

-cuvântare din partea mea îmi desvăluesc arsenalul dela înce- 

put, şi vă spun că faţă de strigătele şi interjecţiunile dv., cor-. 

zile mele vocale, din egoism, le voi cruța şi deci oricât veţi 

“striga eu voi răspunde cu linişte. | 

Constat dela început, că d. subsecretar de stat, în fier- 

binţeala d-sale oratorică, a uitat să răspundă la o chestiune 

foarte importantă, la propunerea de. anchetă parlamentară 

care s'a făcut dela această tribună. 

La aceasta guvernul trebuia să răspundă „fiindcă vrem 

să înregistrăm din partea dv. şi a Camerii, hotărârea de a nu 

primi această anchetă parlamentară, de a nu examina situaţia 

în care se găsesc cei întemnițați, şi de a nu şti pentru ce au 

fost întemnițați. Prin urmare, la acest lucru, care este o ches- 

tiune pozitivă, domnul ministru de Interne, trebuia să râs- 

pundă. | 

D. Victor lamandi, subsecretar de stat la ministerul de 

Interne: Carhera vă va răspunde la propunerea de anchetă 

parlamentară. 

D. Octavian Goga: Eu cred că d. ministru este dator să 

răspundă, fiindcă eu nu sunt dintre aceia care mă mulţumesc 

cu puţin. (Ilaritate pe băncile majorităţii). Eu nu mă mul- 

țumesc cu declaraţiunile pe cari le-aţi făcut dv., domnule sub- 

secretar de stat. Dv. aţi luat trecutul meu politic şi l-aţi în- 

“texpretat cum aţi vrut. cu patimă sau cu tendința dv. de obiec-
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- fivitate, — dacă vreţi să spuneţi aşa. Eu nu vă voi urma pe 
acest drum, fiindcă nu am cu ce să mă ocup. (llaritate, a- 
plauze pe băncile partidului naţional-agrar). 

„Prin urmare, voi rămâne pur şi simplu la obiect. Eu nu 
am luat în discuţiune legalitatea dizolvării Gărzii de Fier, 

„mi-am rezervat dreptul ca asupra acestei chestiuni să vorbesc 
mai târziu, cu altă ocazie: Nu am vrut să complic lucrurile, 
pentrucă având de examinat două acte; peste unul am trecut, 
iar pe celălalt am găsit cu cale să-l discut acum. Cel 
peste care am irecut a fost: legalitatea dizolvării Gărzii de 
Fier. Nu m'am ocupat de el. Dv. aţi venit de-odată cu toată 
chestiunea, şi aţi pus-o aici în întregimea ei, în faţa Camerei. 
Eu nu vreau să mă ocup acum de această chestiune. Pot spu- 
ne însă câteva cuvinte. N'a fost lezală dizolvarea Gărzii de 
Fier, domnilor deputaţi, printr'o hotărtre a Consiliului de 
miniştri, iar nu prin decret iscălit de către M. S$. Regele. 

D. Victor Iamandi, subsecretar de stat la ministerul de 
Interne: Un jurnal al Consiliului de miniştri nu se semnează 
de M. S. Regele, domnule Goga. 

D. Tilică Ioanid: De aceea nici n'a fost decret. 
D. Octavian Goga: Domnule Iamandi, ştim aceasta. Noi 

ştim mai mult decât vrem să spunem. Dar ştim că dv. aţi luat 
răspunderea... 

D. Victor Iamandi, subsecretar de stat la ministerul de Interne: Spuneţi tot. Dece să aveţi reticenţe? Vă rugăm să spuneţi tot, ca să se termine odată cu chestiunea aceasta, pe care o credeţi ca un fel de sabie a lui Damocles deasupra ca- pului nostru. 

ROATA VREMIT E SCHIMBĂTOARE 

D. Octavian Goga: Domnilor, noi stim că se creiază, atât politiceşte, cât şi juridiceşte, un precedent. Vă invit să ju-
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decaţi şi dv. că roata vremii este schimbătoare şi atunci, ad: 

miţând ideia că se poate dizolva o grupare politică, în mod le- 

gal, printr'un simplu Jurnal al unui Consiliu de miniştri, ei 

bine, dv. riscaţi ca, ceeace aţi făcut acum împotriva cuiva,, să 

se întoarcă odată împotriva dv. Oricât aţi fi dv. acum pe acea 

bancă, este bine să băgaţi de seamă ca procedeul să nu se 

întoarcă împotriva dv. (Întreruperi pe băncile majorităţii). 

Eu nu mă ocup însă de această chestiune. Dar, domni- 

lor, vorbesc sincer, — şi fac apel la dv. toţi, la memoria dv., 

la amintirile dv., — eu am fost în alegeri şi mă găseam tocmai 

la Timişoara, atunci când s'a dizolvat Garda de Fier. Ei bine, 

am văzut copii dela 14 ani în sus, duşi în camioane deschise, 

în goana mare, pe un frig de 15 grade sub zero, luaţi, adunaţi | 

de oriunde, — copii cari nu aveau nici un rol politic! 

O voce de pe băncile majorităţii: De unde ştii? 

D. Octavian Goga: Ştiu, pentrucă m'am informat. N'am 

putut să privesc cu braţele încrucişate această sălbăticie şi 

m'am interesat de soarta lor. Erau, domnilor, copii, elevi de 

liceu, luaţi şi duşi. Vă întreb pe dv.: este prudent acest lucru? 

Apoi ştiţi dv. ce înseamnă, pentru tâmplele ferbinţi ale tine- 

retului, o credinţă? 

D. Remus Zăgănescu: Infierbântaţi de dumneata, dom- 

nule Goga! 

D. Octavian Goga: Şi atunci, domnilor deputați, această 

chestiune, noi va trebui să o lămurim odată. Insă d. subsecre- 

tar de stat, cu foarte multă desinvoltură şi cu o specială re- 

torică spune un lucru la care trebue să fiu sensibil şi, oricât 

aş prețui cuvintele după locul de unde vin, trebue să-i răs- 

pund. D-sa spune că asasinarea lui Duca este rezultanta atmos- 

ferei de ostilitate, la care aş fi contribuit şi eu. Am mai auzit 

de acest lucru. Mi s'a spus, înainte de deschiderea Camerei, 

că venind aici, înaintea dv., se vor găsi oameni, cari să mă 

apostrofeze cu violenţă şi cari să-mi strige că sunt vinovat.
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Înainte de a se deschide Camera, am avut însă vizita d-lui 
prim-niinistru, care mi-a propus destinderea! Dacă eram aşa 
de vinovat, dece veneaţi la mine să-mi întindeţi ramura de 
măslin? (Aplauze pe băncile, partidului naţional-agrar). 

D. Dr. W. Hasnaş: N'aţi vrut să apreciaţi frumuseţea 
gestului d-lui prim-ministru. 

SĂ NE JUDECE ȚARA PE TOŢI 

D. Octavian Goga: Domnilor, sunt gata să răspund în 
faţa conştiinţei publice, în faţa Camerii, în faţa unei anchete 
parlamentare, pe care o propune d. George Brătianu şi pe 
care o primesc, — căci, îmi dau seama de toate faptele mele, 
de fiecare cuvânt pe care l-am scris, (Întreruperi pe băncile 
majorităţii, sgomot). Da, eu am făcut atmosferă, împotriva 
guvernului Duca! Pentru ce? Pentru că fostul prim-ministru, 
care a venit la mine să-mi ofere participarea la guvern, mi-a 
propus-o în temeiul unor idei şi principii, pe cari eu le-am 
refuzat. Şi, atunci, în mod normal, ce urma să fac eu? Ce pu- 
team să fac? (Întreruperi). Trebuia să-mi susţin părerile 
mele, credinţele. mele, în puterea cărora am ajuns la convin- 
gerea că nu putem să cădem de acord. 

D. Remus Zăgănescu: Domuule Goga, dar afirmaţiunea 
pe care aţi făcut-o în «Țara Noastră», că guvernul a introdus 150 mii străini în ţară, este exactă? (Întreruperi, sgomot). 

D. Octavian Goga: Nu sunt ţinut să răspund la toată 
lumea. Dv. nu găsiţi, însă, că este o. copilărie, chiar dacă se spune să. zicem, de cei acuzaţi, că de aceii au avut acest gest necugetat... Ma i : ta 

D. Remus Zăgănescu: Ce gest? Asasinat?- 
D. Octavian Goga: ....fiindcă guvernul Diica ar fi lăsat să vină străinii în ţară? Domnilor acesi lucru se invoacă drept 

.
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cauză, care a provocat asasinarea regretatului Duca? Nu di- 

zolvarea Gărzii de Fier? Aşa vedeţi dv. lucruril&? 

D. Victor Iamandi, subsecretar de stat la ministerul de 

Interne: Nu deplasaţi chestiunea prin diversiuni atât de u- 

şoare, domnule Goga. | 

D. Octaviân Goga: Să ne judece ţara pe toţi! Eu îmi iau 

răspunderea în faţa lui Dumnezeu şi a oamenilor pentru fap- 

tele mele, şi ştiu, conştiinţa mea e curată, că n'am preparat 

atmosfera de asasinat. A! Am scris contra lui Duca, dar a 

scrie contra cuiva şi a face atmosferă, înseamnă a îndemna la 

asasinat? Apoi, domnilor, eu am aci o broşură verde, în care 

d-voastră aţi făcut atmosferă contra Principelui Carol. Aţi fă- 

cut-o, ca să-l asasinați? (Aplauze pe băncile opoziţiei, între- 

ruperi pe băncile majorităţii, sgomot). Nu, domnii mei! A . 

afirma credinţele iale, a afirma principiile tale, nu înseamnă 

a îndemna la asasinat: înseamnă a convinge opinia publică. 

Şi eu am luat această sarcină asupra mea, am mers înainte şi 

voi merge înainte pe acest drum. (Întreruperi). 

„Domnilor, am vorbit aci însă despre situaţiunea celor 

închişi. D-voastră aţi admis un număr de 1700 de arestaţi... 

D. Victor lamandi, subsecretar de stat la ministerul de 

Interne: La început. Pe urmă, numai 1100. | 

D. Octavian Goga: Domnilor, fie că au fost 1100, fie că 

au fost 1700, cum vă jucaţi dv. cu libertatea miilor de oameni? 

D. Victor lamandi, subsecretar. de stat la ministerul de” 

: Interne: Libertate? Bine, domnule Goga! | 

D. Octavian Goga: Da, domnule ministru, fiecare are 

dreptul de a fi liber în această ţară. 

D. Victor lamandi, subsecretar de stat la ministerul de 

Interne: Dumneata vrei să aperi libertatea, prin aprobarea i in- 

directă a dreptului la crimă? .
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_D. Octavian Goga: Nu. | | 
D. Victor Iamandi, subsecretar de stat la ministerul de 

Interne: Atunci când cade primul ministru al ţării şi când luăm 
măsuri, este un exces al nostru împotriva libertăţilor publice? 
O spui cu toată puterea convingerii dumitale? 

D. Octavian Goga: Da! (Exclamări pe băncile majo- 
rităţii). 

Voci de pe băncile majorităţii: Ruşine! (Sgomot mare). 

CAZUL STERE CIUMETI 

D. Octavian Goga: Să vă spun mai mult, atunci, dom- 
nilor deputaţi. Ce aţi făcut d-voastră? Aţi închis 1100 de oa- 
meni — aşa spuneţi — dar, după părerea mea, aţi închis mai 
mulți. Să ştiţi însă, că lucrurile ies la iveală şi nu se pot schimba. Ştiţi dv. că la mine şi la alţi domni din această Ca- 
meră vine văduva cernită a lui Stere Ciumeti, care a fost îm- puscat cu şapte gloanţe de revolver, în noaptea asasinatului, de către poliţie şi aruncat în lacul Fundeni? (Protestări, în- treruperi pe băncile majorităţii). 

D. Victor Iamandi, subsecretar de stat la ministerul de Interne: Sunteţi sigur, domnule Octavian Goga? 
D. Octavian Goga: Sunt sigur! In această Situaţia, vă întreb: Ce impresie credeţi dv .că se produce în străinătate, atunci când organele poliţieneşti, nu numai că arestează, dar intră la om în casă şi cu gloanţe de revolver î] omoară şi apoi îl aruncă în lac? (Protestări, întreruperi pe băncile majori- tăţii). Vom mai vorbi despre aceste lucruri şi dacă nu voi vorbi eu, va vorbi ţara, fiindcă țara refuză asemenea fapte! Domnilor, eu am protestat împotriva închiderei celor câteva mii de oameni. Ştiu că la Jilava se găsesc astăzi 300 de inşi. Am dorit să-i văd,
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D. Victor lamandi, subsecretar de stat la ministerul de 

Interne: În ce calitate? | 

D. Octavian Goga: În calitate de deputat. (Întreruperi 

pe băncile majorităţii). Cerând să-i văd, mi s'a răspuns să fiu 

liniştit că le merge foarte bine; li s'a ridicat raţia pe zi de la 

7 lei la 12 lei!... (Intreruperi pe băncile majorităţii ). 

Domnilor, mă rezum., M'am socotit dator să exprim aceste 

îngrijorări ale mele. Poate va veni o zi, când vă va părea rău 

de atitudinea de ostilitate pe care o aveţi astăzi, nu faţă de 

mine, căci eu nu însemn nimic, ci faţă de idee. (Întreruperi 

pe băncile majorităţii). Nu însemn nimic, bineînţeles, în ochii 

dv. Cu dv. nu se poate vorbi decât atunci când ai puterea în 

mână. Şi dacă se va întâmpla aceasta, veţi vedea... (Intreru- 

peri pe băncile majorităţii). | 

D. Justin Stănescu: Domnule Goga, când veţi avea pu- 

terea în mână, ne veţi închide pe toţi şi veţi pune mitraliera? 

(Ilaritate pe băncile majorităţii, întreruperi, protestări pe 

“băncile partidului naţional-agrar). 

D. Tilică Ioanid: Când nu veţi mai fi la putere, veţi fi 

foarte înţelegători! (Intreruperi pe băncile majorităţii). 

AM FOST, SUNT ŞI RĂMÂN NAŢIONAL 

D. Octavian Goga: Domnilor deputaţi, întrucât mă pri- 

veşte, pe deasupra adversităţii dv., pe deasupra strigătelor dv., 

„pe deasupra resentimentelor dv., şi a retoricei depe banca mi- 

nisterială, sunt hotărît să merg înainte. (Intreruperi pe băn- 

cile majorităţii). Dv. spuneţi că eu vreau să canalizez senti- 

mentul naţional din această ţară, în lipsă de altceva. Dv. faceţi 

adesea acest lucru. Când n'aveţi ce face altceva, faceţi pe naţio- 

naliştii; iar eu am fost, sunt şi rămân naţional. (Aplauze pe 

băncile partidului naţional-agrar, întreruperi pe băncile ma- 

jorităţii ).



NĂVALA STRĂINILOR 
IN FUNCȚIUNILE PUBLICE ȘI INTRE. 

PRINDERILE PARTICULARE 

-— Interpelarea d-lui Octavian Goga din şedinţa dela 
3 Martie 1934 — 

Domnule preşedinte, domnilor deputaţi, este, cred, un 
adevăr necontestat că sufletul românesc, în faza lui actuală, 
se găseşte într”o stare de mare surescitare .Niciodată ca acum 
nu a fost o mai cotropitoare năvală a întrebărilor î în sufletul 
acestei ţări şi în conştiinţa publică. 

| Pe toată scara socială, de sus şi până jos, s'a ivit o efer- 
vescenţă necunoscută încă ; este, cun spuneam deunăzi, un fel 

„de cutremur molecular, care angajează organismul moral al 
societăţii noastre, 

Mulţi şi-au pus întrebarea: de unde vine această fră- 
“mântare? Unii o atribue depresiunei economice în care trăim; 
alţii zic: sufletul românesc este agitat fiindcă poporul acesta 

„a aşteptat o mie.de ani ca să aibă această întâlnire şi de 15 ani 
încă nu s'a putut elabora o desăvârşită comunitate de sim.- 

 ţiri; mai sunt încă urmele trecutului, care palpită pe la col: 
țuri şi în totdeauna, pe zidurile dărâmate, legenda spune, se 
ivesc strigoi. Alţii invoacă situaţia noastră de interdependenţă 
economică cu străinătatea ; alţii cred că poporul românesc este 
agitat, fiindcă partidele politic sau înmulţit aşa de tare încât, 
prezentându-se în faţa mulţimii aceste diverse categorii. in- 

„_tervine o diversitate de simţire, de credinţă, care în mod na- 
tural, agită mulţimea. Alţii spun: este o repercaisiune a fră-
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mântărilor continentale, vine de departe, din haosui general 

al Continentului şi se repercutează şi asupra noastră. 

POPORUL ROMÂN NU-I STĂPÂN LA EL ACASĂ 

In toate acestea şi încă în multe altele, există o picătură 

de adevăr. Întrucât mă priveşte, însă, cercetând starea su- 

fletească a poporului nostru în această fază, am ajuns la con: 

statarea că este un fenomen cu totul nou, un sentiment încă 

"necunoscut, care s'a ridicat la suprafaţă şi care astăzi anga: 

jează toate fibrele nervoase ale societăţii. româneşti. 

Este, domnilor, cred eu, un sentiment penibil: consta: - 

tarea după 15 ani de Ţară Românească, de Unire, care să 

născut din sânge, din lacrimi, din visuri, constatarea pe care 

o face poporul nostru că nu este stăpân la el acasă, 

Poporul acesta, care în adâncimile lui, a elaborat linia - 

de continuitate istorică a frământărilor româneşti, după 15 ani . 

de când se practică ideia noastră de stat, uitându-se împsejur, 

face descoperirea: noi suntem în ţara noastră oare cum puşi 

la o parte; sunt anumite cercuri de interese care se joacă peste 

capul nostru; în orice caz punctul arhimedic al vieţii acestui 

stat azi, zic ei, nu se găseşte în mâinile noastre. 

Străinii, — aceasta a devenit o axiomă populară, — de- 

ţin încă cheia de boltă a vieţei noastre de stat pe toate tărâ- 

murile. 

Această constatare nu se strigă din vârful piramidei 

sociale; ea porneşte de jos, vine dela mase ca un dicton al 

mulțimilor; clasa conducătoare reprezintă oareşicum şi în a- 

_ceastă materie, ca şi în multe altele. elementul de transacțiune,. 

pe câtă vreme instinctul popular rosteşte marile adevăruri, 

care se aruncă în cumpăna istoriei noastre, Când se face a- 

ceastă constatare sea nu este un .act de xenofobie. să ne înţe . 

legem dela început. poporul nostru nu este xenofob, psiholo-:
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| gia poporului românesc refuză o ură de rasă sau o ură con- 
” fesională. Toi trecutul nostru este dovada toleranţei, de care 

s'a inspirat acest popor. Dacă luaţi literatura populară, care 
" este oglinda mentalităţii noastre, veţi vedea foarte bine cum 
țăranul când are a face cu un străin, rezolvă chestiunea ra- 
portului moral dintre el şi străin printr'o ironie uşoară, prin- 
tr'o indulgentă ironie. 

UN LARG SPIRIT DE TOLERANȚĂ 

Dar această psihologie a poporului nostru s'a tradus. 
şi în actele politice care ne stau la îndemână pentru a putea 
judeca şi trage concluzii din speciala structură a sufletului 
românesc, 

Domnilor, în 1918, la 1 Decembrie, ştiţi cu toţii, a fost 
marea întrunire dela Alba Iulia. Românii din Ardeal, după 
sbuciumul lor de veacuri, au întrezărit ziua libertăţii. S'au 
adunat acolo o sută de mii de oameni, pe câmpia dela Alba 
Iulia, câmpia evocatoare de tradiţii dureroase pentru noi. Fie- | 
care fir de iarbă le vorbea de suferinţele de veacuri ale po- 
porului românesc. Reminiscenţele triste tremurau în toate su- 
fletele: era locul unde a fost tras pe roată Horia. Şi, domni. 
lor, nu a fost nimic să se mişte împotriva străinilor. N?a fost 
vărsare de sânge, ca la 1848, ci acest neam de oameni cu a- 
mintirile lui dureroase, cu acest groaznic vălmăşag în sufletul 
lui, a fost de o largheţe admirabilă în atitudinea lui faţă de 
străini. Nu cred să se fi mai desfăşurat undeva,.vreo întru- 
nire politică, pe urmele marelui război, în care să se fi băgat 
de seamă atâta spirit de toleranță, de indulgență şi de largă răsplătire ca Adunarea dela Alba Iulia. Avea aerul acest po- por că este marele banchet după o mie de ani, al libertăţii lui şi că trebue să se bucure toată lumea, să-şi întindă braţele în- two largă îmbrăţişare pentru toţi.
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Ei bine, domnilor, hotărîrea de la Alba Iulia spunea: 

Vrem să ne unim cu Ţara, vrem un Stat naţional. Cât priveşte 

minoritățile etnice, să fie instruite, judecate şi guvernate în 

limba lor, prin oameni aleşi din sânul lor. Evident, lucrul a- 

cesta a fost o imposibilitate din punctul de vedere al reali- 

zării, însă el ne certifică starea sufletească în care a fost po- 

porul românesc. 

Aceasta, dincolo, în Ardeal. 

ACTE DE SLĂBICIUNE ŞI LIBERALISM RĂU INŢELES 

"Ei bine, în Vechiul Regat nu aveţi decât să luaţi în 

tratatul de pace atitudinea faţă de minorităţi, pentruca să 

vedeţi dv. cât de largă a fost România atunci față de cetă- 

ţenii de alte neamuri. ” 

Domnilor, tratatul de pace al nostru nu se poate ase- 

măna cu alte acte politice similare. De exemplu, tratatul nos- 

tru de pace, în deosebire de cel Lugoslav şi în. deosebire de cel 

Cehoslovac, acceptă ca cetăţeni pe toţi cei ce s'au găsit pe 

teritoriul nostru la ratificarea tratatului de pace, în 1919; pe 

câtă vreme tratatele celelalte acceptă ca cetăţeni numai pe 

acei cari se găseau pe teritoriul respectiv la declanşarea ma- 

relui război. Este o mare deosebire din punctul de vedere al 

economiei forţelor noastre de stat această chestiune. Pentrucă, 

dv. trebue să ştiţi că în cursul războiului, întrucât priveşte 

Asdealul, de exemplu, şi toate teritoriile luate dela fosta mo- 

narhie austro-ungară, s'a petrecut o adevărată alterare de- 

mografică cu noi. După ofensivele ruseşti săvârşite în Galiţia, 

o populaţie care nu avea nici o legătură cu noi, a fost dislocată 

de acolo şi asvârlită de sus dela Lemberg până la Sibiu. Noi 

pe toţi aceştia i-am declarat cetăţeni prin deplasata genero- 

zitate a politicei noastre. Nu este de mirare că după aceste 

manifestări inoportune, toţi aceia cari nu aveau legături sufle- 
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teşti cu noi, au ajuns să creadă că acestea nu sunt acte de . 

toleranţă, ci sunt acte de slăbiciune. 

Intr'adevăr, este o dosebire fundamentală între felul 

cum 5'a manifestat spiritul public din Cehoslovacia şi lugo- 
slavia faţă de minorităţi şi în felul cum ne-am manifestat noi. 
Acolo, dela început s'a afirmat hotărîtoare ideia de stat, ideia 
de a stăpâni în mod categoric şi definitiv pământul cucerit, 
ideia de a pune stăpânire, dacă se cere, cu acte de brutalitate 

„pentru a afirma caracterui naţional al ţărilor respective. Acest 
lueru la noi nu s'a petrecut. La noi, a intervenii o concepţiune 
pe cate o socotesc greşită, o concepţiune de stat, care după 
cei 15 ani cari au trecut, prin consecinţele ei se manifestă 
ca păgubitoare intereselor superioare ale neamului nostru. 

Reamintiţi-vă din primele zile ale Unirii, deodată cu 
demobilizarea militară la noi s'a făcut şi demobilizarea morală 
a poporului românesc. Poate pierderea mare de sânge ne-a 
impins spre această discordare, graţie căreia noi am întrerupt 
oareşicum firul de continuitate istorică a simţirii noastre şi 
în loc să venim cu ideia de Stat naţional, pe care so afirmăm 
cu toate consecinţele, în spiritul nostru public s'a ivit, şi s'a 
propagat în mod interesat ideia că este terminată opera naţio- 
nală şi că pentru consolidarea de mâine trebue un fel de li- 
beralisin. de egalitarism, de libertate absolută pentru toţi. Şi 
din acest spirit, pe care îl cred greşit şi pe care unnările ni-l 
arată fatul intereselor noastre. s'a înjghebat Constitutia. pactul 
nostr fundamental. 

PĂCATELE LEGII ADMINISTRATIVE 

» Domnilâr, din această Constituţie, şi din spiritul ei gre- 

şit, derivă toate legiuirile: noastre în cei 15 ani cari au urmat. 
Eu nu voi putea aci să trec în revistă toate ramificările legi- 
ferării noastre cari ating punctele vulnerabile, pot însă să
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smulg o singură lege care stă la baza aşezării noastre de stat, 
legea administrativă, pentru ca examinând-o în treacăt să vă 
arăt dv. cât de compromis ese din acest examen caracterul na- 
țional al statului nostru şi cum de pe urma acestei legi intere- 

sele noastre nu numai că nu sunt păzite, dar dăm impresia 

unei aşezări poli-ctnice în care noi nu ţinem în mână nici 

conducerea, nici frâna. 5 

Legea administrativă are la bază cunoscuta ideologie a 

liberalismului anacronic, Ea însă a fost schimbată, augiuen- 

tată mai târziu de partidul naţional-ţărănese care a clădit 

tot pe aceleaşi baze, şi a dus mai. departe aceleaşi erezii. Vă 

rog să mă credeţi nu viu cu nici un fel de atitudine de ne: 

mulțumire specială la adresa cuiva, chestiunea este aşa de 
importantă încât vă invit pe toţi ca punând la o parte re- 

sentimentele de ordin personal să ne unim în examenul unei 

probleme care comportă o seriozitate şi un patriotism din par- 

tea ficcăruia dintre noi, 
„  D. Victor lamandi, subsecretar de stat “Ia ministerul de 

Interne: Legea administrativă dela 1925 mi se pare că a re- 

zultat din colaborarea dv. care eraţi în partidul poporului 

atunci, şi a noastră, şi nu numai că a rezultat din coluborarea 
dv. dar aţi şi votat-o. În orice caz nu aţi ridicat obiecţiunile 

pe cari le ridicaţi acum, | 

D. Octavian Goga: Am ridicat obiecţiuni. Am fost in- 
vitaţi de Ion Brătianu să delegăm pe cineva cu care să stea 

de vorbă în privinţa acestei legi. Am delegat. Şi am spus, 

atunci când a venit în desbatere, că pentru un timp oarecare 

admite această lege, ca să vedem consecinţele ei, — este o 

declaraţie pe care a făcut-o d. general Averescu în acest sens. 

D. Victor lamandi, subsecretar de stat la ministerul de 

Interne: Aceiaşi declaraţie a făcut-o şi Ion Brătianu la 1925, 

pentrucă nimeni nu crede în eternitatea legilor. Facem o lege, 

0 încercăm şi dacă experienţa dovedeşte că este bună, o men: 

“
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ţinem; dacă nu, o modificăm. (Aplauze pe băncile majori- 

tăţii). Eu vreau să subliniez însă, un singur lucru, domnule 

Goga: evoluţia opiniilor dv. 

D. Octavian Goga: Numai boii nu evoluează. 

D. Victor lamandi, subsecretar de stat la ministerul de 

Interne: Nici aici nu sunteţi original „Acest lucru i-a spus în- 

tâi d. Vaida. | 

D. Octavian Goga: Nu, este un vechi proverb nemţesc, 

-- dar d-ta nu ştii nemjeşte. 

D. Victor lamandi, subsecretar de stat la ministerul de 

Interne: Nu ştiu, n'am stat sub influenţa nemţească. Dar d. 

Vaida a spus întâi aici că «numai boii sunt consecvenţi în po- 

litică>. | 

D. Octavian Goga: Mai înainte de el a spus-o. unul, 

Schopenhauer. (Întreruperi pe băncile majorităţii). În orice 

caz, vă rog, nu inauguraţi aici un colocviu cu mine, nu mă 

interesează o discuţiune cu dv. Am venit să vorbesc în Ca- 

meră, pentru această lume care este aici şi pentru ţară. 

Voci de pe băncile majorităţii: Pentru tribune. 

D. N. N. Săveanu, preşedinte: D. Goga vorbeşte aici 

pentru Parlament. Vă rog să-l ascultați. 

D. Octavian Goga: Domnilor deputaţi, vă voi arăta toc- 

mai fiindcă am fost provocat, care a fost părerea, chiar a re- 

gretatului Ion Brătianu, asupra acestei legi. Trebue să vă atrag 

atenţia că legea administrativă n'a rămas, cum ştiţi foarte bine, 

în forma dela început. Ea a evoluat, a fost schimbată 'şi după 

ce a fost schimbată am avut o convorbire cu Ion Brătianu în 

care i-am spus: nu se poate să guvernăm cu această lege. I-am 

arătat că pierdem din mână posibilitatea de a stăpâni osatura 

ţării şi în special pierdem din mână posibilitatea de a con.- 

duce oraşele din provinciile alipite. 

Au fost mai multe discuţiuni în această privinţă şi-mi 

aduc aminte cum lon Brătianu, dându-mi dreptate pe toată
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linia, într'o formă glumeaţă, mi-a spus: Vezi, acestea derivă 

din Constituţie. iu nu pot să violez această Constituţie, fiind- 

că sunt părintele ei şi ar fi un caz de incest, însă mă învoesc 

să o violezi dumneata. (Ilaritate, exclamaţii pe băncile majo- 

rităţii). Aşa mi-a spus Ion Brătianu, ca o rezultantă a discu- 

ţiunilor pe care le-am avut împreună asupra acelei legi. 

TREI PRINCIPII GREȘITE 

Domnilor, legea administrativă are la baza ei trei prin- 

“cipii, fiecare vulnerabil, din punct de vedere al unităţii noa- 

stre de stat. 
Priînul principiu (vorbesc însă de legea administrativă 

în faza ei evoluată, în faza a doua, legea administrativă pe 

“care vo averi astăzi) este descentralizarea excesivă, pe care, 

eu o socot primejdioasă pentru interesele statului nostru. Sunt 

de părere că într'o provincie alipită, ori care ar fi ea, numai 

'aşternându-se întreaga noastră idee de stat, cu toată amploa- 

rea ei, asupra acelei provintii, poate să ajungă să îndrumeze 

lucrurile întrun sens românesc. Lăsat numai poporul de a- 

colo în luptă cu elemetul minoritar, el va rămâne în mod fi- 

resc deficitar în lupta pe care o va duce. Pentru ce? Pentru că 

noi am moştenit o populaţie care după o îndelungată exploa- 

tare s'a unit cu noi şi ar trebui să intervină întâi o perioadă 

de reparaţie a trecutului, pentruca după înlăturarea nedrep- 

tăţii de ieri, la adăpostul organelor de stat, poporul nostru de 

acolo să poată să ia lupta cu elementele minoritare. 

Aceasta întru cât priveşte ideia descentralizării. 

Eu credeam că în prima perioadă a vieţii noastre de stat, 

trebuie să fie un răstimp destul de îndelungat de centralism, 

în care, de la centru spre periferie radiază o conştiinţă şi o 

-ocrotire de stat. 

Lucrul acesta nu s'a întâmplat. S'a făcut o lege admi-
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nistrativă, care perpetuiază ideia provinciilor, care creiază 

diete în fiecare capitală din aceste provincii, şi care în mod 

logic duce la concepţia unui stat federativ. 

Al doilea principiu de bază al acestei legi este princi- 

piul elecţiunii excesive, 

Nu vom trata această. chestiune aci, —— “ fiindcă ne-am 

îndepărta de subiect — însă, totuş trebuie să accentuăm că 
prin alegerile necontenite, spiritul public din ţară se agită, se 
anarhizează, masele noastre care aleg de dimineaţă până sea- 
ra, ajung într'o stare sufletească de frământare continuă şi 

„datorită acestui spirit noi am ajuns la un fel de materializare 
“a conştiinţei publice, pe urma căreia ideia naţională a fost 
„dată la o parte şi a fost înlocuită cu revendicări materiale, 

cu, revendicări de stomac. 

-. „AL treilea punct de vedere care stă la baza acestei legi, 

care este cel mai păgubitor şi despre care trebuie să vorbesc 
fiindcă trebuie să trag o concluzie, este concepţia municipali- 
tăţii, aşa cum se aplică la noi în provinciile alipite. S'a dat o 

autonomie municipală excesivă şi prin aceasta, din primul 
moment am pierdut posibilitatea de a face acel proces de re- 
paraţie pe seama oraşelor, cari copleşite de străinism au rămas 
şi pe mai departe insule întunecate în marea românească. 

Domnilor, ce este oraşul? Oraşul, în mod logic, trebuie 

să fie expresia civilizată a etnicului unei regiuni. Ce s'a în- 
tâmplat însă ?... (Intreruperi). 

D-stră, domnule Andrei, aveţi aerul să spuneţi că nu 
înşelegeţi. De aceia m'am oprit, văzând nedumerirea în care 
vă găsiţi. A 

Graţie acestei nedumeriri. a d-tale şi a altora din par- 

tidul d-tale, am ajuns acolo unde suntem astăzi, din punct de 
vedere naţional, cu statul nostru. Eu nu pledez. pentru statul 
poliţist, eu pledez teza Statului naţional, cu desăvârşită tole-
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ranță pentru minorităţi, însă cu afirmarea caracterului na- 

țional al acestui stat. 

| Vă invit pe dv., eu deosebire pe cei din provinciile a- 

lipite, fie din Basarabia, Bucovina sau Ardeal, să examinaţi 

constatările mele, la lumina adevărului, dincolo de orice re- 

sentiment de partid, fiind convins că-mi veţi da dreptate, pen- 

trucă oraşele din. Ardeal — aşa este şi în Basarabia şi în Bu- 

covina — nu sunt expresiunea etnicului regiunei: oraşele din 

Ardeal sunt creaţiuni meşteşugite, făcute. ad-hoc, Pentru a 

afirma o idee de stat străin. (Aplauze pe băncile partidului 

naţional-agrar şi pe unele bănci al€ opoziţiei). 
“In trupul nostru, în etnicul românesc, s'au înfipt ca 

nişte piroane în carne, aceste oraşe din a doua jumătate a 

veacului al XEX-lea, improvizate de planul dela Budapeșta, 

şi „ca stâlpii de telegraf, pe o vastă întindere de teritoriu, au 

instalat o reţea a unei orientări care nu avea nimic a face cu 

noi, ba, dimpotrivă, era ostilă nouă. (Aplauze pe băncile par- 

tidului naţional-agrar). 

Aceusta este realitatea şi vă întreb pe dv dincolo de 

orice scrupul teoretic, nu era oare datoria noastră, atunci cârd 

_am început să guvernăm această ţară, să pornim un proces de 

reparaţie al nedreptăţii seculare şi numai după aceea să evo- 

"luăm spre această concepţie de libertate municipală, de a în- 

globa pe toţi şi de a admite o platformă de manifestare egală! 

pentru toată lumea? 

| Ce s'a întâmplat însă? In cei din urmă 50 de ani, oraşele 

au devenit străine, după cu mv'am spus. -Ei bine, noi ne-am 

dat mai departe pe mâna acestor străini şi am prelungit astfel 

regimul exploatării noastre de ieri. In această situaţie, vă in- 

- vit pe dv., fără nici o adversitate, să examinaţi alături de mine 

rezultatele acestei concepţii greşite, şi atunci se va dumiri — 

- cred — şi domnul Andrei. 

D. P. C. Andrei: Cam greu.
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D. Octavian Goga: Domnilor, iată rezultatul. Imi voi 
permite să vă pun în faţă situaţia consiliilor comunale din: 
municipiile din Ardeal, şi din anumite oraşe din Basarabia, 
pentruca din acest examen sumar, însă categoric, dv. înşivă să 
trageţi concluzia. 

lată situaţia oraşului Sighetul-Marmaţiei. Sighetul-Mar- 
maţiei se găseşte într'o regiune, care astăzi, pentru noi, dă 
impresiuni dureroase de fiecare clipă, dar care ştiţi foarte bine: 
că prin trecutul ei este scumpă sufletului nostru. În această 
regiune, acum 20—30 ani, elementul românesc „sub o domi- 
nație de stat străină, se afirma cu tărie şi înfăţişa încă o re- 
zonanţă a tradiţiilor noastre. In consiliile comunale din Ma- 
ramureş ţăranii noştri aveau alocuţiunea: «Cinstiţi boeri şi 
fraţi». Logic ar fi deci, ca această capitală de judeţ să radieze 
şi ea un spirit naţional, ca între judeţ şi capitala lui să fie 
această legătură organică dela suflet la suflet. care înseamnă 
afirmarea şi întărirea ideii noastre de stai. 

Daţi-mi voe să vă citesc lista membrilor din consiliul 
comunal al oraşului Sighetul-Marmaţiei, pentruca apoi să-mi 
spuneţi dv., dacă sunteţi mulţumiţi cu acest rezultat al legii 
administrative, dacă vreţi s'o permanentizaţi şi dacă aveţi în-. 

" credere, în ce priveşte consolidarea noastră de stat. 

ROMÂNII IN MINORITATE 

lată, am înaintea mea numele a 32 membrii. Incep: 
«Domnul Lazăr Alexandru, primar, român; Tiberiu Kiş, me.-. 
dic, ajutor de primar, român; dr. Al. Filipciuc, român; Traian 

“Bilţiu, român; dr. Mihai, român; Cornel Sânjoan, român; E.- 
“duard Fuchs, evreu; dr. Fried. Abraham. evreu: Al: Valya. 
ungur; F. Polak, ungur:... 

D. A. C. Cuza: Acesta este jidan (ilaritate). 
D. Octavian Goga: „Em. „Levi, evreu; dr. I.. Dermer, e...



39 

  

vreu; dr. Junger Emerich, evreu; Fr. Kelemen, ungur; Eisic 

Fuchs, evreu; dr. Szekely Acos, ungur; dr. Wieder Geza, 

evreu... Aţi reținut: Wieder! | 

D. A. C. Cuza: De ce «evreu» şi nu «jidan>? (Mare ila- 

ritate). 

D. Octavian Goga: „Losif Papp, ungur; dr. Kelin Ar- 

thur, evreu; Ştefan Villand, ungur; -Mekel Kahan, evreu; dr. 

Ludvig Lingvay, ungur; dr. Menhierd Szekely, evreu; losif 

Fornvald, ungur; Al. Herşcovici, evreu; Ştetan Arbas, ungur; 

Sandor Herşcovici, evreu; Kis Isidor, ungur; Fr. Muller. un- 

zur; Ludovig Remenyi, ungur; Mihai Simon, ungur. 

| Cu toţii sunt 32 membrii, dintre care numai 6 sunt ro- 

mâni. 
D. Victor lamandi, subsecretar de -stat la ministerul de 

Interne: Dar ei conduc. 

Voci: Din ce an e consiliul? 

- D. Octavian Goga: Nu este inteersant poate din care an 

este, însă dacă mă întrebaţi vă spun că este consiliul comunal 

din urmă. Când s'a schimbat guvernul s'a instituit o comisie 

interimară. Eu vă prezint numai rezultatul unei legi, deci 

nu interesează de când este acest consiliu. Comisia interimară 

este compusă din: dr. Petre Mihalyi, român; dr. Filipeiuc Al. 

român; dr. Hodor Iuliu, român; Szolosy Tiberiu, ungur; dr, 

Kiszelnic Fr., evreu; Herşcovici Abraham, evreu; Davidovici 

Șntil, evreu; Mormor H.; evreu; Şzekelyi Acațiu. ungur. Deci, 

sunt 3 români şi 6 minoritari. 

D. Victor lamandi, subsecretar de stat la ministerul de 

Interne: Pe vremea când eraţi dv. ministru de Interne din cine 

se compunea comisia interimară? Daţi-ne şi acele nume, de 

curiozitate» ca să vedem dacă este vreo deosebire. 

D. Octavian Goga: Nu ştiu cum dv. nu înţelegeţi | un 

“Tucru..
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„us :D. Fietor Iamandi, subsecretar de stat la. ministerul de 
Interne: Înţeleg prea mult din ce faci dia. | 
| D. Octavian. Goga: ...că eu nu mă bat ca plăpândul gu- 
vern al d-lui Tătărescu. Eu fac aici numai o constatare care 
se desprinde din 15 ani de viaţă de stat, ale cărei drumuri eu 
le cred greşite. | | | 
| Trecem acum la alt oraş ca să vedeţi că aceasta nu este 
numai o manifestare locală. Luăm oraşul Satu-Mare. In total 
sunt 7 români, 19 maghiari şi 6 evrei; deci 7 români Faţă de 
25 maghiari şi evrei. Iată lista lor: Barbut Gavril, român; dr, 
Borjida Iosif, evreu; dr. Lorinez Ludovic, maghiar; dr. Der. 
sidan Ioan, român; dr. Demian Titus, român; Doboşi Mihai, 
român; Fabian AnAton, maghiar; Ferenţiu Augustin, român; 
Podolak Iosif, maghiar; Gliick Armin, evreu: Guth Alexan.-. 
dru, evreu: Ghire Imdovic, maghiar: Istok Carol, maghiar; 
Suta Gheorghe „maghiar; Loran Alexandru, maghiar ; Peleski 
Alexandru, maghiar; Pelle Aurel, român ; Polgar Nicoale, ma- 
ghiar; Potor Iosif, maghiar; Princz Armin, evreu: Rozgonyi 
Ludovic, maghiar; Sarkozy Ludovic, maghiar; dr. Sidy Ti- 
beriu, maghiar; Szilagyi George, român; Silaghi Petru, ma- 
ghiar; Szabo loan, maghiar: Rozenbere Samuil. evreu; dr. 
Toth Ioan. maghiar; Thurner Adalb, maghiar; Vizsnyovski 
Toan. maghiar: 'Tatorjan Ştefan. maghiar: Weisz Farkas, evreu. 

Acesta este un oraş de graniță şi dv. vă daţi seama, în 
epoca revizionismului, cum se păzeşte o graniţă. O graniţă nu 
se păzeşte numai cu un corp. de armată. nici cu declaraţiuni; 
o graniţă se păzeşte cu afirmarea unui suflet. Or, sufletul, 
care se desprinde din această conducere a administraţiei ro- 
mâneşti a unui oraş de graniţă, vă daţi bine seama dv. că nu 
este câtuşi de puţin românesc. (Aplauze. pe băncile partidu- 
lui naţional-agrar). Domnilor deputaţi, an» aici tabelul func- 
ţionarilor municipiului Satu-Mare, tabel care derivă, în mod
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natural, din 'această compoziţie pe care o are consiliul comu- 

nal. Ei bine, sunt 38 funcţionari români şi. 63 maghiari. 

31 EVREI ŞI-UN ROMÂN 

"Am înaintea mea un alt oraş — fiindcă trebue să adu... 

năm date din toate părţile ţării, pentru ca la urmă să facem 

o constatare de ansamblu — situaţia oraşului Bălţi. | 

Judeţul Bălţi, domnii mei, este unul dintre cele mai mol- 

doveneşti, cele mai româneşti judeţe din Basarabia. Judeţul 

are —- aşa cum reiese dintr'o statistică pe care o am la înde- 

mână —— 410.000 locuitori, iar oraşul 58.000. Din aceşti 

410.000 locuitori sunt 40—50.000 străini, evrei. Populaţia 

străină, adică ovreiască, fiindcă alta nu se găseşte, faţă de cea 

românească din judeţul Bălţi, prezintă o proporţie de 25% 

în capitală şi 0.40%. în judeţ, sau 87% pe oraş şi pe judeţ lao- 

laltă. Ei bine, logic ar fi, după o asemenea compoziţie nuimne- 

tică a raportului dintre români şi evrei, să vedem aceeaşi re- 

zultantă şi în € ompoziţia corisiliului comunal. În consiliul co- 

munal, însă, sunt 13 români moldoveni şi sunt 26 evrei. lată-:: 

Români:  Pirogan Ștefan, Pascu loan, preot Vladimir 

Dimitriu, Leancă Constantin, Ţventarâni Metodie, Certan Mi- 

Hail, Leahu loan. Odajiu Gavril, Văluţă Mare. Lupaşcu Ni- 

«andru, Alexandru Andreiu. Calistru Deomid. Vatrici Sil- 

xestru. 

Evrei: Ghic Leiver, Gafter Abrani, iLapscher Froim, God- 

vinschi Losit, Rodzic Veniamin, Masis Mendel, Meimis lacob, 

-Goihman Abrum, Pinchenzon Iacob, Iţcovici Luzer, Crâmschi 

foili, Keruş lucob, Ciulac Motil, Polschi Abram, Rabinovici 

Leizer, Gurfeli Leizer, Blan Boruh, Roit Aizic, Cohan Leibis, 

Jofe Rahmil, Stenberg Volf, Crasiuc Ihil, Cuşint Leib, Leftof 

Pinhas, Landman Leib, Trantinbrott Natan. | 

-Să.nu se vadă în această atitudine a mea „când desvă-
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Juiesc aceste lucruri şi fac aceste obiecţiuni în faţa dv., un act 
de xenofobie, dar vă întreb: în mod normal, există un român, 
care, în această populaţiune, fără apropiere sufletească de noi, 
îmbibată încă de teorii bolşevice, care cu arma în mână a lup- 
tat împotriva armatelor noastre, când s'a făcut ocupaţiunea, 
există un român care, cu inimă liniştită, să vadă un judeţ 
românesc care este sub o asemenea conducere? Cred că nu, 

Fiindcă mai am multe date,vă rog să-mi daţi posibilita- 
tea să vorbesc în linişte. 

Am în faţa mea judeţul Hotin. Ei bine, domnilor, în ora- 
şul Hotin sunt 32 membri în consiliul comunal. Un singur . 
român. Dacă vreţi să-i citesc numele acestui singur român ca 
să-l reținem, este d. dr. loan Bordeianu. Toţi ceilalţi sunt 
ucrainieni şi evrei. Jată-i: ” 

loan Cozacenco, ucrainean ; Israil Burdeinic, evreu; E 
timie Seredov „ucrainean; dr. Lipa Zaidman, evreu; Pavel 
Vosctesenschi, rus; Marcus Ghelştein, evreu; Matvei Cu- 
dreavţev, rus; Mordco Vaisman, evreu; Vasile Teaciuc, ucrai- 

nean; Samuil Hess, evreu; Teodor Cuniţchi, ucrainean; Gherş 
Limoncic, evreu ; Petre D. Goncearov, ucrainean ; Nuhim Roit- 
man, evreu; Pavel Polomar, ucrainean ; Zisea Caţ, evreu; Mun. 
teanu Alexei, rus; Feldman Maişe, evreu; Tomaşevschi Iu- 
lie, polonez; Ghelman Leibiş, evreu; dr. Bordeianu Ion, ro- 
mân: Ludmer Leibiş, evreu; Moecrsenco Filip, ucrainean ; Ghi- 
telman Beiriş, evreu; Porosinin Chiril, ucrainean ; Barac Marc, 
evreu: Dombrovschi lon, ucrainean; Barac Leiba, evreu; Ro- 
manovschi Dumitru, ucrainean; Feldman Şlionia, evreu; Dit- 
co Danilov Mihail, ucrainean; Gonta Bention. evreu. 

LA CLUJ, LA CHIŞINĂU, LA ORADEA 

Acelaş lucru este cu oraşul Şimlău, acelaş lucru cu oru- 
sul Salonta. unde sunt patru români, 13 'unguri şi un evreu.
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Dar, domnilor, să venim la oraşul Beiuş. Beiuşul este un 

oraş cu mari tradiţii culturale româneşti. Nu e nevoe să vă 

spun decât atât: pe vremea regimului unguresc, unul din cele 

patru licee, pe care românii le aveau în Ardeal, era în Beiuş: 

acolo este o viaţă bisericească, o viaţă culturală veche româ- 

nească. Elementul maghiar nu a venit acolo decât prin această 

injoncţiune de funcţionari „pe care guvernul unguresc o făcea 

pretutindeni, ca să altereze raporturile demografice din ţinu- 

turile Ardealului. Ei bine, astăzi, în consiliul comunal din. 

Beiuş sunt 6 români „4 unguri şi 2 evrei. 

Aceiaşi situaţiune, nenorocită o avem şi în Orhei. 

De la Cluj? La Cluj am ajuns prin mari sforţări, încât 

în consiliul comunal sunt români jumătate, minoritari jumă- 

te. Situaţiunea pentru noi însă este foarte nenorocită, fiind- 

că românii sunt pulverizaţi în partide şi faţă de românii de: 

zagregaţi se afirmă conştiinţa minoritară naţională, categorică 

gi definitivă la toate ocaziunile. Aceasta este realitatea. De 

aceia „la Cluj, la ultimile alegeri, bieţii români de acolo aveau 

aspect de minoritari: au făcut blocul românesc, sau adunat 

cu toții să-şi dea mâna unul cu altul să pună totul la o parte, 

ca să afirme o conştiinţă naţională. Ca o rezultantă a acestei 

înfrăţiri generale, abia au ajuns să capete jumătate din lo: 

curi, în consiliul comunal. 

Ei bine, domnilor, cred că, cu asemenea concepţiune 

nu se întăreşte ideia noastră de stat naţional. 

Dar să merg mai departe. Ajungem la oraşul Chişinău. 

Nu este nevoe să vă vorbesc de importanța Chişinăului. D-stră 

ştiţi foarte bine că Chişinăul este capitala unei provincii, din 

care ar trebui să radieze conştiinţa naţională în toate fibrele 

provinciei. Ei bine, în consiliul comunal al oraşului Chişinău, 

găsim: 17 evrei, 5 ruşi, 1 bulgar, un grec şi 12 români. Dar 

„am şi alte date. Din totâlul de 57 funcţionari bugetari. 320 

sunt ruşi. 18 evrei şi 78 moldoveni băştinaşi amestecați cu ro-
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mânii din Vechiul Regat, dintre care 35 sunt servitori, iar nu- 
mai 43 funcţionari medii.. Aceşti funcţionari sunt plătiţi cu 
sura totală de 19 milioane 891.950 lei. La aceştia se mai -a- 
daugă încă 250 funcţionari, extra bugetari, dintre cari 90% . 
sunt ruşi şi evrei, şi cari sunt plătiţi; cu 11.987.000 lei. 

„Dornnilor, mai aduc încă un singur oraş ca exemplu şi 
pe urmă trec la. altă categorie. Este oraşul Oradia Mare. 'Ora- 
dia Mare nu este un oraş cu trecut unguresc, adică acolo nu 
este o populaţiune cu caracter unguresc, este -o populaţiune 
evreiască. : Ma: 

In judeţul Bihor, românii sunt întrun număr covârşitor 
de: mare faţă :de alte naţionalităţi, i: bine, în aceșt judeţ, — 
rii :s€ pare 'că se găseşte pe aceste bănci d. Tiberiu Moşoiu; 
care este actual primar '—:mă: înțreb, cum. poate d-sa să pună 
în :valoare :gloriGasa moştenire sufletească, care se degajează 
din trecutul părintelui său, întrun consiliu. comunal în care 
sunt opt români şi 24-minoritari? 

O voce de pe bânicile majorităţii: Dar nu sunt numiți 
de d-sa. . 

D. Octavian Gogu: Domnilor, eu nu aduc aici învinuiri 
personale, ci constat o stare de fapt îngrijorătoare, asupra că- 
reia trebuie să cădem cu toţii de acord ca să o remediem. (A- 
plauze pe băncile opoziţiei). 

Domnilor majoritari, trebue să vă declar dela inceput că 
veţi înregistra o mare decepţie pentru dv., dacă credeţi că a- 
ceastă interpelare a meu este făcută dintr'un spirit de partid, 
şi coborâtă la nivelul unor controverse meschine cu banca 
ministerială. Nu fac acest lucru, eu trag concluziile logice 
dintr'o stare rle fapt, pe care o cred primejdioasă pentru in- 
teresele ţării. 

D. Iosef Willer: Vrei să afirmaţi că Oradea Mare nu 
are populaţia ungurească băştinaşe? 

D. Octavian Goga: Este populaţie evreească.
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„Ei bine, ca o consecinţă a acestei compoziţii etnice par-. 

ticulare a consiliului comunal,există aceeaşi înfăţişare — de 

exemplu la Oradea Mare — în toate funcțiunile administra- 

tive. Am înaintea mea tabloul personalului administrativ şi 

technic dela uzinele de apaduct şi canalizare din Oradea Ma- 

re: funcţionari români 18,.minoritari 30. Am aci un tablou 

de funcjionarii administrativi ai uzinelor elecțrice din Oradea. 

Mare: români 12, minoritari 52, 

D..losef Viller: : Ce să facă minoritarii? 

D. Octavian. Goga: D-ta te revolţi, domnule Willer,. a- 

cum. Dar de ce nu te-ai revoltat pe vremea stăpânirei ungu- 

reşti,: când nu exista nici un magistrat român, când românii 

nu aveau nici un rol în viaţa publică şi nu. ocupau nicio func- 

ţie de stat. Atunci să. te fi revoltat, căci dacă te-ai fi revoltat 

atunci, ai putea să vorbeşti acum. (Aplauze). 

[lată funcţionarii technici de la uzinele electrice dela 

Oradea Mare: 16 români şi 64 minoritari. 

Liceul pe care îl avem noi acolo pentru pomenirea lui 

Gojdu are şi o secţie maghiară şi sunt acolo: profesori români 

21, minoritari 13. Un prieten s'a însărcinat să-mi trimeată un 

tablou administrativ al judeţului Bihor şi să-mi arate care 

este numărul notarilor din comunele rurale. Constat că aproa- 

pe jumătate din notari, din secretarii- comunelor, sunt ma- 

ghiari sau evrei, deşi majoritatea absolută a satelor e curat 

românească. Nu vă mai spun, de exemplu, că personalul ser: 

viciului sanitar este în mare majoritate străin. Nu vă mai spun, 

că şi personalul serviciului technic şi al serviciului medical 

veterinar, este străin: cinci români, un ungur. şeapte evrei 

şi un slovac. 

Iată, deci, domnilor, tabloul în ceeace priveşte oraşele. 

- Eu nu pot să vă obosese prea mult; ar face î însă cineva 

o operă patriotică de mare anvergură care ar lumina spiritul 

public. din această ţară şi ar fi o jămurire pentru toată con-
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ştiinţa publică dela noi dacă ne-ar da, după fiecare judeţ, un 
tablou real, nominal, pentruca să vedem consecinţele fatale 

ale liberalismului democratic la noi, în materie administra- 

tivă. | 
Eu am atras atenţiunea. Cred că orişicare dintre dv. 

a văzut în mod peremtoriu, care este adevărul. Nesimţind 
mai departe nevoia unei argumentaţiuni speciale, trec la altă 
chestiune, 

D. Dr. Î. Costinescu, ministrul Muncii, Sănătăţii şi O- 
crotirilor Sociale: Ar fi bine să ne daţi şi soluţiunea. Până 
„acum am auzit numai critica. 

D. Octavian Goga: La urmă voi da câteva indicaţiuni, 
„după cum cred eu. Insă trebue să răspund că nu este de da- 
toria mea să viu acum cu soluţiuni. Natural, când voi fi pe 
acea bancă, va trebui să spun şi soluţiunile. 

BĂNCILE ROMÂNEȘTI DIN ARDEAL 

In Ardeal, înaintea războiului, poporul românesc, în 
lupta lui economică pentru a se afirma, a ajuns la înteme- 
ierea unei reţele de bănci, destul de puternică. Aproape două 
sute este numărul băncilor din Ardeal, cari în cursul vremii 

“au afirmat ideia noastră naţională, ideia noastră de apărare. 
Cum erau aceste bănci? Nu erau institute de exploatare. 

Am aci, în faţa mea, o carte apărută acum, în care se dă un 
tablou nominal al tuturor fondatorilor Băncii Albina înainte 
cu 50 de ani. Este foarte interesant de constatat, că numai 
două persoane au câte o sută de acţiuni — fraţii Mocsoni — 
câteva persoane au 50 de acţiuni, iar 1450 este numărul fon- 
datorilor Băncii Albina. Dar toate aceste bănci nu erau bănci 
de exploatare. Erau băncile în cari ţăranul nostru îşi punea 
prisosul lui, şi mica noastră bvrghezie care începuse să se în- 
firipeze, îşi aduna acolo economiile ei. Domnilor, cum au fost
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aceste bănci, daţi-mi voie să vă citesc o foarte nimerită ca- 

racterizare. lată ce zice cineva, vă voi spune pe urmă cine: 

«Puterea capitalistă a băncilor româneşti în Ardeal şi Banat 

se rezema pe modestele gospodării ţărăneşti dela care aduna 

depozite spre fructificare şi cărora le acorda tot felul de 

credite. Cu excepţiunea câtorva bănci mai răsărite, mai toate 

aceste institute de credit şi economie erau aşezate la ţară, 

în mijlocul gospodăriilor ţărăneşti, pentru binele cărora lu 

crau. Numărul românilor în oraşele Ardealului fiind foarte 

“redus, era firesc ca aceste bănci curat româneşti să aibă un 

caracter rural». lar, mai departe: «Dacă ţăranul ardelean are 

astăzi gospodărie bună şi destulă pricepere în meşteşugul ei, 

aceasta se datoreşte până la un punct şi acestor modeste bănci, 

care lucrau fără ajutorul nimănui, rezemate totdeauna pe pu- 

terile lor proprii, atât de modeste». Această nemerită carac- 

terizare o face un om competent şi a cărui competenţă nici dv. 

nu o tăgăduiţi. Este o lucrare apărută sub titlul: «Organizarea 

de credit a României», citez dela pagina 352, semnată de d. 

Victor Slăvescu, actualul ministru de Finanţe. 

Domnilor, cum spun nu erau institute de exploatare. 

Noi nu puteam să facem cooperaţie în Ardeal, pentru că a- 

tunci ar fi trebuit să admitem injoncţiunile organelor de stat. 

Am făcut pur şi simplu aceste bănci. Cât de mult aprecia 

regretatul Ionel Brătianu rolul băncilor din Transilvania care 

parcelau pe vremea aceia moşiile ungureşti şi întăreau deci | 

osatura elementului românesc în Transilvania, vă arată un 

singur gest al lui. In anul 1909, Banca Albina din Sibiu se 

găsea într'o situaţie catastrofală, băncile dela Budapesta îi 

tăiase scontul. Am venit aici la Bucureşti şi am arătat răposa- 

tului Ionel Brătianu care este situaţia, şi dânsul în acele vre- 

muri când puteau să intervină grave consecinți între mica Ro- 

mânie şi marea Austro-Ungarie, a făcut ca dela Banca Na-
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ţională să se treacă prin filiera Băncii Româneşti 4 milioane 
lei-aur pentru a se pune la dispoziţia Băncii Albina. 

SUPREMAȚIA BANCILOR MINORITARE - 

“lată deci cum erau apreciate aceste bănci. Ce ar fi fost 
mai logic? Ca politica de stat a României la care s'a unit Ar- 
dealul, 'să se fi grefat pe această moştenire, adică politica de 
reescont a Băncii Naţionale, întărind reţeaua băncilor române 
din Ardeal, să meargă înainte pe acest drum. Nu s'a făcut 
acest lucru. În loc să se ducă o politică de reescont cu băncile 
din Ardeal, s'au instalat pe tot teritoriul Ardealului sucursa- 
lele băncilor dela Bucureşti, trecând în conştiinţa publică de 
acolo adagiul: «nu vine un frate, ci vine un concurent». - 

Şi atunci, domnii mei, care. este consecinţa, în raport 
cu băncile minoritare? Băncile româneşti din Ardeal au slă- 
bit, — acum. se îngroapă, cadavrul lor este însă mai vechi. 
Eu vă voi citi câteva cifre în raport cu băncile minoritare. 
Băncile minoritare au avut o dublă moştenire, adică un dublu 
ajutor; pe de o parte au fost ajutate de reescontul dela Bucu- 
reşti, pe de altă parte au fost ajutate de reescontul dela Buda. 
pesta. Şi aşa de mult s'au întărit încât afirm că după 10—15 
ani de stăpânire politică a României, Ardealul a rămas şi 
pe mai departe în sfera de influenţă economică-financiară a 
Budapestei. Acest lucru de altfel se va desveli din cifrele pe 
care îmi voi permite să vi le citesc. 

A apărut un studiu datorit domnului Leon Bancu, direc- 
torul Băncii Aurora, din Năsăud, în care se arată că în Ardeal 
„sunt 290 de bănci minoritare cu un capital social în valoare 
de 3.395.000.000 lei, — aceasta la 1930 — faţă de 156 bănci 
româneşti cu un capital social de 1.163.000.000 lei. Prin ur. 
mare băncile româneşti la o populaţie: de trei ori mai mare 
faţă de cea minoritară, au un capital social 2 miliarde. în
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minus faţă de băncile minoritare; atunci, vedeţi dv. care este 

raportul economico-financiar. între elementul românesc din 

Ardeal şi elementul minoritar. 

Aceste date statistice arată cum băncile româneşti au 

beneficiat în acest timp de un reescont de un miliard 265 mi- 

lioane, iar băncile maghiare de un miliard 300 milioane. Bă- 

„gaţi bine de samă, domnilor: reescontul băncilor maghiare 

din Ardeal era mai mare cu 100 de milioane decât reescontul 

băncilor româneşti! Dar acest reescont al băncilor maghiare 

era maximat şi de reescontul pe care îl aveau la Budapesta. 

Nu vreau să vă obosesc prea mult cu cifre şi de aceea 

vă voi arăta nuwnai beneficiile. Beneficiul net al băucilor 

româneşti în anul 1930 era de şapte milioane 641 mii, pe când 

beneficiul net ai băncilor maghiare era de 13 milioane. Deci, 

beneficiul net al băncilor maghiare era de 12 ori mai mare 

decât beneficiul net al băncilor româneşti din Ardeal. Ra- 

portaţi, vă rog, la numărul Românilor din Ardeal, şi veţi. ve- 

dea unde este bogăţia şi unde este sărăcia. 

| Dar veţi zice: s'au moştenit aceste bănci puternice din 

trecut. Nu este aşa! Fiindcă însi voi permite să vă citesc nu- 

mai câteva date dintro curbă reprezentând desvoltarea băn- 

cilor ungureşti din Ardeal. Iată, băncile ungureşti din Ardeal 

aveau în 1922: capital 178 de milioane; în 1929, 625 mili- 

oane; rezerve în 1922, 1.283.000.000 şi în 1929, 6 miliarde, 

'oane; debitori, in .1922, 1.283.000. 000 şi în 1929, 6 miliarde, 

ceeace înseamnă că desvoltarea cea mare a băncilor maghiare 

sa făcut sub regimul românesc, şi că aceste bânci n 'au moşte- 

nit osatura economică şi financiară puternică din pariea re- 

giniului maghiar, ci că această osatură s'a creiat sub stăpânirea 

românească. (Aplauze pe băncile partidului” naţional- agrar). 

4
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SITUAȚIA INDUSTRIILOR 

Daţi-mi voe să irec acum la chestiunea industriilor. Eu 
cred că, din multele lozinci care s'au plimbat în viaţa noa- 
stră publică post-belică, cea mai lipsită de consistenţă şi care 
are aerul unei farse, este aşa zisa naţionalizare industrială. 

In Ardeal, dacă vorbim în mod global, toate industriile 
sunt în mâna minoritarilor. Propriu zis nu există în Ardeal 
o industrie pe care s'o stăpânim noi. Aspectul industriilor 
din Ardeal este străin. Am aici un grafic, care mi s'a pus la 
dispoziţie, asupra raportului numeric al funcţionarilor dela 
conducerea industriilor din toată ţara, al acelor industrii care 
pot avea un rol în apărarea noastră naţională şi care, pe vre- 
muri de război, trebue să colaboreze cu ministerul Apărării 
Naţionale. | 

Ei bine, domnilor, îr acest grafic mi se arată că, de 
exemplu, în industria metalurgică, pe toată ţara procentul de 
31%/0 este în mâna neromânilor, iar 8% în mâna necetăţenilor, 
adică a oamenilor, cari n'au nimic a face cu noi. Mai deparie: 
industria textilă. Şi aici, pe toată ţara, un procent de 38% 
este în mâna neromânilor, iar 110%/0 este în mâna necetăţenilor. 
Aceste cifre merg tot aşa înainte şi le industria alimentară şi. 
la pielărie, şi mai ales la industria chimico-farmaceutică, din 
care 41%/0 sunt în mâna străinilor şi 10% în mâna necetă- 
ţenilor. 

Acesta este aspectul global în ceeace priveşte toată Ţara - 
Românească. In ceeace priveşte însă Ardealul şi Basarabia, 
vă pot spune, în mod categoric, că nimic nu este în mâinile 
noastre. Dar şi aci se pune problema: le-am moştenit noi a- 
ceste industrii puternice depe vremea regimului măghiar? Nu, 
domnilor, s'au înfăptuit sub noi, “au întărit sub noi, pentru 
că pe vremea regimului unguresc Ardealul, ca şi Ungaria, 
producea materii prime, care se trimeteau în Austria şi se
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întorceau în Ungaria unde se desfăceau ca produse indus- 

iriale. 

Vă arăt de exemplu situaţia fabricii Dermata din Cluj, 

fabrica Renner. Această fabrică a fost întemeiată în 1910. 

Dela 1910 până la 1914 foarte puţin a putut să lucreze. Şlim 

cu toţii, ştiţi şi dv., care sunteţi din Cluj, în ce stare rudi- 

- mentară se găsea această fabrică atunci când am luat Ardealul. 

Ei bine, de atunci, s'a desvoltat foarte mult, are astăzi vreo 

40 milioane, — mărturisite — în învestiţiuni, după ultimul 

bilanț, dar eu cred că are sute de milioane rezerve. În orice 

“caz, utilizează un personal compus din 1433 de persoane, cari 

lucrează în această fabrică. Ei bine, câţi sunt români? Ro- 

mâni sunt 326. (Întreruperi). Domnilor, eu afirm un punct 

de vedere naţional. Fi, bine, acolo, în inima Ardealului, cum 

se poate ca din 1400 funcţionari, 300 să fie români şi restul 

străini? Dar, mergem mai departe. Aceşti 3000 români sunt 

toți funcţionari inferiori, pentru că personalul de conducere 

este compus din 25 de inşi, dintre care este numai unul ro- 

mân. Însă, în personalul de conducere se găsesc mai mulți 

necetăţeni români. | - 

Tată, domnii mei, situaţia în ce priveşte industriile din 

ţară: elementul românesc pe de-a ?ntregul dificitar. 

VIAȚA SPIRITUALĂ ȘI IDEIA NAȚIONALĂ 

Acum să ne gândim puţin la viaţa spirituală. Care este 

viaţa spirituală a acestor provincii? 

Domnilor, dacă descinde cineva din tren la Cluj, Chi- 

şinău, Cernăuţi... 

D. C. Argetoianu: Chiar la Temişoara. 

D. Octavian Goga: „în primul moment, când ia con- 

tact cu teritoriul pe care a pus piciorul, are impresia că-i 

departe. undeva dincolo de graniţă. Nu aveţi decât să vă du-
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ceţi acolo la chioşcul la care se vând gazete şi veţi vedea ime-- 

diat care este aspectul sufletesc al acestui colţ de ţara. Ei 

bine, noi şi în această privinţă am fost dela început foarte: 

largi. Ce au făcut cehoslovacii, ce au făcut jugoslavii cu gco- 

lile? Dela început au desfiinţat toate şcolile minoritare şi au 

reînfiinţat pe urmă unde cerea nevoia şcoli cu caracter de 

stat. La noi, însă, şcolile le-am lăsat să treacă la confesiuni şi 

- atunci rezultatul este paradoxal, că avem astăzi, pot să spun,. 

mai multe şcoli ungureşti în Ardeal decât erau odinioară, şi 

scolile acestea noi le susţinem, le dăm mână de ajutor, le: 

plătim! 

Ca să vedeţi însă care este rezultatul acestei largheţe 

din partea noastră, îmi voi permite să citesc un raport asupra 

numărului publicaţiilor maghiare care sunt astăzi pe terito- 

riul Ardealului: cum a fost odinioară şi cum este astăzi. 

Domnilor, numărul total al publicaţiilor periodice ma- 
ghiare este de 321, din care 54 existau înainte de 1 Ianuarie 

1919. Vasăzică 54 existau înainte de 1919 şi s'a mărit numă- 
rul acestor publicaţiuni, după aceasta, cu încă 267. Am aici 

tabloul. pe toate oraşele. Iată, la Timişoara, apar 49 de pu- 

blicaţiuni periodice, dintre care numai una exista înainte de: 

război. La Cluj sunt 76 dintre care 17 existau înainte de 1940. 

Să vă dau acum numărul gazetelor cotidiane maghiare - 

care apar în Ardeal. Sunt 54 de cotidiane maghiare, Câte 

apărea înainte, pe vremea stăpânirei ungurești? 15. Vasăzică 

sub regimul ' românesc a crescut numărul cotidianelor ungu- - 

rești pe teritoriul nostru cu 39. 

PRESA MINORITARĂ 

Domnilor. noi, în Ardeal, după cum am avut băncile: 
noastre „odinioară, aşa cum erau ele, răspunzând necesităţilor: 
noastre de «părare naţională, am avut şi gazetele noastre na--
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“ionale atunci, şi cine le-a răsfoit sau cine îşi mai aduce amin- 

te de ele ştie că au avut pagini glorioase de apărare a elemen: 

tului românesc de acolo. Fi bine, toate acestea au dispărut, 

nu mai există; doar patru cotidiane româneşti mai apar astăzi 

pe tot teritoriul Ardealului faţă de 54 ungurești. În acest caz 

vă întreb pe dv. dacă noi dăm contravaloarea sufletească 

de care are nevoie populația noustră din Ardeal, prin presa 

pe care o trimetem de aici? Din Vechiul Regat se trimet coti- 

diane numai din consideraţie de partide şi deci cu intolerenţă 

-de partide, în afară de puţine pagini mai obiective cari apar 

aici. Dar noi trimetem bunăoară şi «Adevărul» şi «Dimineaţa». 

- Credeţi dv. că aceste gazete pot radia o consolidare românească 

„şi pot să slujească la apărarea şi întărirea ideii noastre de stat 

de acolo? Sunt convins că aceasta n'o crede nimeni. 

Domnilor, în Basarabia, înainte de Unire, pe timpul 

'ruşilor, apăreau irci ziare ruseşti. Toţi redactorii erau ruşi. 

Am aici tabloul redactorilor cari sunt astăzi. Să nu credeţi 

„că există între ei vreun rus. Toţi sunt veniţi de peste Nistru, 

am aici lista lor, toţi sunt evrei: Moise Orester, Leib Leibovici, 

Schwartzman, Elias... Domnii aceştia vin de peste Nistru şi în 

bagajul lor sufletesc nu aduc decât săgeți pentru noi. O con- 

ştiinţă publică formată sub îndrumarea unei asemenea prese, 

nu poate fi îndrumată în sens naţional. 

Dar, merg mai departe şi vreau să vă atrag atenţia asupra 

cărţii ungurești din Ardeal. Cartea ungurească din Ardeal'are 

o extraordinară eflorescență sub stăpânirea românească. O 

revistă maghiară sub numele de «Pasztortiiz>, — în române- 

ste «Focul ciobanului» — dela Cluj, publică în numărul 10 

din anul trecut, un articol cu titlul „vă dau traducerea: «Cei 

15 ani ai cărţii ungurești în Ardeal». 

Vă citesc în traducere: «In 15 ani — cei 15 ani de do- 

minaţie românească — au văzut lumina zilei mai multe cărţi 

maghiare, în Ardeal, decât dela 1867—1918».
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D. Francisc Laar: Domnule Goga, este foarte explicabil:: 
în timpul stăpânirei maghiare cărţile apăreau la Budapesta. 
Prin urmare, nu era nevoe să apară'în Ardeal. Acum nu este 
aceeaş situaţie. 

D. Octavian Goga: Dar acum vin dela Budapesta şi sunt 
la dispoziţia dv. gazetele. «Pesti Naplo», care susține revizio- 
nismul, şi până acum 2 săptămâni a venit: «Az Ezt>, a venit 
«Az Ujsag», a venit, «Magyar Hirlapy, a venit şi vine şi astăzi... 
(d. Iosef Willer întrerupe). 

| D. C. Argetoianu: Explicaţia este, că atunci luptaţi cu 
autoritatea de stat, acum luptaţi cu propaganda de presă. A- 
ceasta este toată chestiunea, 

| D. Octavian Goga: Acestea nu le afirm eu, le afirmă un 
scriitor maghiar lanco Elemer. 

Există un alt scriitor Gyorgy Layoş, care arată în cartea 
lui «Viaţa spirituală a maghiarismului din Ardeal, apărută 
în 1926 la Budapesta, — făcând un examen al situaţiei cul- 
turale după tipografii — că în România intreagă sunt 425 
de tipografii, din care 228 în Ardeal; din acestea 147 sunt 
maghiare faţă de 66 române şi 25 germane, 

În Ardeal, spune Gyorgy Layoş, că sunt 361 de librării, 
dintre care 80 româneşti, 56 germane, 225 maghiare. 

STRĂINII IN ŞCOALELE SUPERIOARE 

Ca un fel de procedare, de metodă, am crezut că totdea- 
una trebue să arăt situaţiunea de pe ambele flancuri; în cazul 
acesta, şi din Ardeal, şi din Basarabia. 

Ei bine, există un studiu asupra situaţiei din Basarabia, 
care a fost publicat în «Arhiva pentru ştiinţa şi reforma so- 
cială». din 1932, de d. profesor universitar din Cluj Onisifor. 
Ghibu. 

Studiul acesta se ocupă cu participarea românilor şi
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evreilor din Basarabia la învăţământul superior la Univer- 

sitatea din Iaşi, de la 1918—1919 şi până la 1929, deci în 

_zece ani de zile, 

lată raportul numeric între românii şi evreii din Ba- 

sarabia la Universitatea din Iaşi, în cei din urmă 10 ani: la 

drept 426 români, 381 evrei; la litere 156 români, 35 evrei; 

“la ştiinţe 529 români, 120 evrei; la medicină 182 români, 733 

evrei; la farmacie 9 români, 525 evrei. Total: 1306 români, 

faţă de 1794 evrei. . | 

Dv. ştiţi foarte bine că aceşti evrei, ca instrumentare su- 

fletească, şi ca ideologie, nu au absolut nimic aface cu noi; 

toţi sunt îmbibaţi de teoriile ruseşti. 

Vă atrag atenţiunea asupra unui lucru foarte caracte- 

ristic. 

Franţa „desigur pentru a menţine legăturile cu latini- 

tatea şi a afirma cultura franceză aci, în Orient, dislocă din 

bugetul ei o sumă însemnată dând ajutoare, burse, studen- 

tilor români la Paris. Aceste burse se dau prin mijlocirea unui 

domn profesor Mario Roques. | 

Ei bine, am în faţa mea raportul numeric de acum câţi. 

va ani. La peste 100 studenţi, nu sunt nici 5 5 elemente romă- 

neşti; toţi sunt evrei din Rasarabia, cari se duc acolo. 

Dv., cei care aţi fost la Paris, aveţi copii acolo, sau aveţi 

legături cu. Universitatea, ştiţi foarte bine că aceştia au socie- 

tatea lor aparte şi că manifestările lor comuniste dela Paris 

sunt diriguite de aceşti domni, pe care îi susţine statul fraucez, 

în calitate de studenţi români, la Paris. 

Cele ce am afirmat până acum sunt absolut exacte. Insă 

am aici ceva, o notă marginală, pentru care ar puiea să mi se 

dea lămuriri, fiindcă nu răspund de ea. Mi s'a comunicat de 

un om serios că la cenzură, aici în Bucureşti, se găsesc 28 

diverşi evrei, cari îşi fac stagiul şi sunt detaşaţi la Cenzura
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publicaţiunilor pe lângă Corpul de Armată şi la cenzura zia- 
relor străine, la Poştă. Aşa îşi fac serviciul militar, 

Domnii mei, cum timpul este înaintat, nu vreau a abuza 
mult, trebue însă să vă arăt anumite aspecte, ca să încadrez 
această glorioasă pagină 'a vieţii noastre de 15 ani. 

CINEMATOGRAFUL IN MÂNA STRĂINILOR 

- Cinematograful, desigur că este o foarte importantă ra- 
mură pentru formarea conşiiinței publice. In toate ţările cine- 
matograful face serviciu de propagandă, de formare, de în- 
drumare, de sugestiune şi de preparare a conştiinţei cetăţeni- 
lor. Imi aduc aminte că am ridicat în Camera trecută cuvân- 
tul în această chestiune. M'am dus atunci la un cinematograf 
în calea Rahovei şi am văzut un film sonor, care era ungu- 
resc, care vorbea de farmecul serilor de Pustă şi care se ter- 
mina cu imnul maghiar. Atunci m'am întrebat dacă acest cine- 
matograf face un cât de puţin serviciu ideei de stat? M'am 
întrebat cine sunt acei cari introduc filmele din străinătate 
şi am constatat că sunt 40 de societăţi de filme, din cari numai 
două sunt româneşti. 

D. I. Modreanu: Vinovată este comisiunea. domnule 
Goga. | 

D. Octazian Goga: Comisiunea trehue să supravegheze 
filmele care se introduc, dar aceste filme se comandă de ca- 
sele de filme. Or, între aceste case, numai două sunt române 
şi sunt 40 străine. Iată comitetul asociaţiei funcţionarilor ca- 
selor de filme şi de cinematograf. Preşedintele este un domn: 
Andronescu, pe urmă, vice-preşedinte, Wagner, membrii Fen- 
eter, Iuster, Kelerman, Filip, Weiss, Leibovici, etc. Am aici 
galeria cinematografiştilor români. Este unul singur, cel din 
frunte, român: d. Nunucă Protopopescu, preşedintele Federa- 
ției; pe urmă vin Pauker, Palugai, Calma, Wcinberg, Cerbu,
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Şaraga... Am aici presa cinematografică. Mă uit la aceste pro- 

filuri, care nu au nimic a face cu noi. Nu vreau să vă mai 

citesc numele, ca să nu vă. îngreunez memoria. 

lată deci situaţia în cinematograf. —€ 

Ca o idee, cred că nu ar fi cu totul deplasat proiectul 

pe care l-am văzut pus în vigoare pe vremea regimului ungu- 

resc, ca cinematografele să fie comunalizate. Şi astăzi, la Ti- 

mişoara, cinematogralul este proprietatea comunei. Cred că ar 

1rebui să ne ocupăm de această idee, comunalizarea cinemato- 

grafelor de pretutindeni, îndrumarea lor dela centru de către 

o conducere serioasă, care îşi dă seama ce va să zică punerea 

în slujba ideii de stat a acestui organ de propagandă. 

PROFESIUNILE LIBERE: PRESA! 

Domnilor, am ajuns acum la capitolul profesiunilor li- 

bere. Nu am putut culege date pentru toate profesiunile libere, 

dar cred că această cuvântare a mea, dacă nu altceva, dar cel 

puţin va avea darul să atragă atenţia asupra unei primejdii şi 

să găsească oameni, cari, făcând o muncă liniştită, desfăcută 

de orice fel de patimă, neavând în faţă decât pur şi simplu 

ideia întăririi noastre de stat.să ne dea tabloul tuturor rami- 

ficărilor de manifestări, în care să se lacă o paralelă între 

rolul elementului românesc şi rolui elementului străin. 

Iată, domnilor, am aici un fel de conspect al contabililor 

experţi autorizaţi şi stagiari. Acest tablou este pe anul 1930. 

Il deschid la întâmplare, la litera G. Incepe cu un român: 

Gâlceavă; urmează apoi Gall, Garfunkel, alt Garfunkel, Gas- 

ter, alt Gaster, Gherman, Ghidalesohu, pe urmă vine dinastia 

Goldenberg-ilor, apoi aceia a Grunberg-ilor. şi aşa mai de- 

parte. 

La litera H: vedem pe Herşcovici, pe urmă Haimovici, 

şi alţii.
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Dar acest conspeci are şi o anexă în care sunt trecute 
numele celor sterşi depe tablou. Citesc, la litera B: Bălan, 
Balaci, Badea, Bădescu, Bănescu, Băltăţeanu, etc. 

D. C. Argetoianu: Nu ai vorbit de cifre. Câţi sunt de 
unii, câţi sunt de alţii? | 

D. Octavian Goga: Cifrele nu le am. Domnul Cuza a 
vorbit zilele trecute de situaţiunea farmaciilor din ţară... 

D. G. A. Cuza: Catastrofală! | 
D. Octavian Goga: ...care cum spune şi dumnealui, 

este deadreptul catastrofală, 
Domnilor, cercetând numărul şi înfăţişarea sub care se 

prezintă corpul farmaciştilor, constatăm că până la 1926 sunt 
înscrişi în tabloul ministerului 2350 farmacişti cu liberă prac- 
tică. Dela 1926 şi până la finele anului trecut, numărul far- 
maciştilor creşte vertiginos, adăugându-se la el încă 2470 de 
farmacişti, cu liberă practică. Dintre aceştia 25% sunt veniţi 
de la facultăţi străine, majoritatea de la Praga. Dintrun număr 
de 618 farmacişti dela Praga, 578 sunt, evrei şi 40 diverse alte 
minorități. La totalul farmaciştilor cu liberă practică, al căror 
număr este de 4860 se mai adaugă numărul actualilor 'stu- 
denţi şi neinscrişi la libera practică, număr care, fără exa- 
gerare, se urcă la 2000. Avem dar. în total 6860 de farmacişti, 
dintre care 1456 sunt proprietari de farmacie şi restul, de 
5400 farmacişti fără farmacie. 

Din studiul statistic asupra numărului şi structurii stu- 
denţilor în farmacie, pe ultimii zece ani, atât la facultatea 
ain Bucureşti, cât şi Ja învățământul Farmaceutic din Iaşi şi 
cel din Cluj, se constată că facultatea de farmacie din Bucu- 
reşti dă 58"/0 străini, dintre care 78% evrei, 16 bulgari, 6 mi- 
nuritari (Bulgarii învaţă la noi farmacia, pentruca apoi să 
treacă în Bulgaria). La învăţământul farmaceutic din Iaşi 
12"l0 sunt străini, dintre care 98% cvrei. La Cluj sunt 80%/0 | 
străini. În medie deci, sunt 67%/0 străini,
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Completând această cifră şi cv. numărul acelora cari vin 

cu diplomă străină, căpătăm pe ultimii zece ani, îngrijorătoa- 

rea proporţie de 80"/0 elemente străine, faţă. de 20%/0 elemente 

româneşti. 

D. C. C. Giurescu: Domnule Goga, îmi daţi voe? S'ar 

putea adăuga la cifrele, atât de sugestive, pe care le spuneţi dv. 

şi o circulară prin care se atrage atenţia stăpânilor, proprie- 

tari de farmacie, să nu primească practicanți elevi români, 

cu alte cuvinte, numerus clausus împotriva românilor în Ţara 

Românească. (Aplauze pe băncile opoziţiei). 

D. A. C. Cuza: Dar unde este circulara? 

D. C. C. Giurescu: Pot so aduc să o vedeţi cu toţii. 
D. Octavian Goga: Cine a dat această circulară? 

D. A. C. Cuza: Ce dată poartă? 

| D. C. C. Giurescu: Evident că circulara nu este dată de 

stat, atât ar mai fi trebuit. Este dată de Asociaţia farmaciştilor 

din Ardeal. Dacă vreţi am să vă aduc textul. 

D. Octavian Goga: Am aci, de exemplu, şcoala de den- 

tişti. Mi s'a atras atenţia şi asupra acestei profesiuni şi când 

mi sa dat lista, mi s'a spus: cei însemnați cu roşu nu sunt 

români. Dar toţi sunt însemnați cu roşu; am găsit pe ici, pe 

colo câte un Dumitrescu, Ionescu... 

Vă rog foarte mult să-mi daţi voe să vă atrag atenţia 

asupra tabloului membrilor Casei de retragere şi pensiuni a 

ziariştilor, ziarişti, deci cei cari modelează spiritul public la 

noi, cari sunt bucătura cotidiană a bietului nostru popor. Ro- 

mâni sunt 224 şi străini 23]. 

Aceasta este situaţia după tabloul membrilor Casei de 

retragere şi pensiuni a ziariştilor la 31 Martie 1933, cu nume 

după nume. Am ajuns ca şi în gazetărie să fim în minoritate. 

Sunt convins că după aceste cuvinte pe care am avut 

imprudenţa să le rostesc la această tribună, se va repezi asu- 

pra mea o avalanşă întreagă de injurii. O voiu suporta, dar



cred, ceeace, am crezut întotdeauna, că într'o ţară proaspăt fa- 
cută, în care sunt încă sugestiuni ale trecutului, în care sunt 
tradiţii de stat străin, în care opera de unificare sufletească 
este opera viitorului, într'o asemenea ţară. publicistica, gaze: 
tăria este dreptul natural al nostru, al băştinaşilor, o prero- 
gativă specială a noastră, este o chestiune de familie, pentrucă 
noi suntem răspunzători de ţara pe care o preparăm pentru 
ziua de mâine. (Aplauze pe băncile opoziţiei). 

SOCIETĂȚILE PARTICULARE 

Domnii mei, trec la chestia societăţilor particulare. Des- 
pre ea s'a mai vorbit zilele acestea în treacăt dela această 
tribună. Un domn inginer Alexandru Topliceanu a avut feri- 
cita inspiraţie să scoată o carte, care mi se pare cel mai ecla- 
tant certificat al neputinței. româneşti, nu consideraţiunile 
teoretice pe care le invoacă, d-sa, ci pur şi simplu  înşiruirea 
nominală, pomelnicul acestor oameni. | 

D. A. C. Cuza: Nu este neputinţa românească, ci este 
corupţia partidelor. (Aplauze pe băncile L. A. N. C.). 

D. Octavian (Goga: Calificarea cum vreţi să o luaţi; eu 
mă învoesc. Ei bine, domnul Topliceanu se ocupă mai ales de 
societăţile petrolifere şi începe cu societăţile Româno-Ameri- 
cană şi Astră-Română, amândouă societăţi foarte puternice 
afiliate societăţilor străine, una la Standard-Qil şi cealaliă la 
Royal Dutch. | | 

Ca să vedeţi dv., cu ce câştig exorbitaut lucrează aceste 
societăţi, domnul Topliceanu ne arată că Astra-Română, în 
anul 1925, la un capital de .1.300.000.000 de lei, a amortizat 
1.450.000.000 lei. Toate aceste societăţi străine sunt arătate 
în această carte. Întreg personalul lor, de sus şi până jos, cu 
toată legea care cere ca 75%/» să fie românesc, este un per- 
sonal «planetar». Numai pot să spun că reprezintă Conti- 

N
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nentul: planeta aceasta nenorocită este pusă integral la contri- 

buţie. Este şi o guvernantă adusă din insula Borneo. (Ila- 

ritate). 

Cartea este publică, poate oricine să o citească. Să citim 

acolo unde deschidem întâmplător: La Astra-Română, domnul 

Dezideriu Frederich este olandez, după dânsul urmează şeap- 

te olandezi, un polonez, un austriac, doi olandezi, un englez; 

un ungur, un ceh, un polonez, u un sârb, etc. Aceasta este numai 

pe o pagină de aci. 

D. Ştefan Mihăescu: Pe români i-a trimis Astra- Română 

în Venezuela. 

D. 1. Modreanu: Eu ştiu o societate care are un capital 

de şase miliarde jumătate, dela 1901 şi până astăzi, care are 

personal 5%/0 român şi 95%/0 străin. 

D. Octavian Goga: In vremurile acestea de somaj exor- 

bitant, când tineretul nostru intelectual rămâne cu braţele în- 

crucişate şi cu buzele strânse de protestare, personalul acestei 

societăţi este completamente străin. Român este numai ceeace. 

domnul Topliceanu, cu foarte multă sare atică, numeşte «Ro- 

mânul Societăţii». El este un personaj de marcă, care nu are 

multă treabă. El intervine din când în când, la nevoie. «Ro- 

mânul Societăţii», natural că este foarte bine îngrijit. purtat 

în vată şi mobilizat atunci când trebuie. 

-D. G. A. Cuza: La noi se chiamă: «Şabăs-goim». 

O voce de pe băncile majorității: Dv., domnule Goga, 

unde sunteţi «Român?» 

D. Octavian Goga: Eu sunt preşedintele societăţii pur” 

româneşti «Mica», în care am avut onoarea să primesc zilele 

trecute şi trei domni dela dv. 

"Tocmai eri, auzindu-se că fac această interpelare, mai s'a 

prezentat un memoriu din partea Asociaţiei Generale a Îngi- 

nerilor din România, care confirmă întru totul cartea domnu- 

lui Topliceanu. Acest memoriu va fi publicat. În el se spune:



62 

  

«Aproape întreaga viaţă economică a ţării se află în mâinele 
străinilor». Şi mai departe, autorii acestui memoriu spun cu 
drept cuvânt: «Capitalul străin nu trebue să devină asupritor 
îi ţara în care este fecundat». Este o foarte judicioasă obser- 
vaţie. Eu nu vreau nici din cuvintele mele, nici din ecoul pe 
care poate să-l aibă la d-vs., să se degajeze impresiunea că 
am fi împotriva capitalului străin, vrem o participare a aces- 
tui capital... | 

D. A. C. Cuza: Suntem hotărât împotriva capitalului 
străin, care ne-a copleşit. o 

D. Dr. 1. Costinescu, ministrul Muncii, Sănătăţii şi O- 
crotirilor Sociale: Aci, începeţi să vă despărțiți. 

ROLUL CAPITALULUI STRĂIN 

D Octavian Goga: Întrucât mă priveşte eu vreau ca 
acest capital străin, dacă vine la noi, să vină avându-și câşti- 
gul lui natural, dar punându-se în valoare şi proteguindu-se, 
în mod normal, munca românească. (Aplauze). 

Și când spun acest lucru, aceiaş părere trebue să o aveţi 
şi dvs. căci, iată, ce spunea la 1898 răposatul Ion Brătianu: 
«Când dorim prosperitatea acestui colţ de ţară, nu ne este 
egal cui revine câştigul şi avuţia. Nu împărtăşim această cre- 
dință cosmopolită care, indiferent de rasă şi de neam, are ca 
scop fericirea locuitorilor unei regiuni oricare ar fi ei. Pentru 
cu belşugul să fie cum dorim noi, trebue să revină, în prim 
rând neamului nostru românesc». (Aplauze). 

D. Dr. 1. Costinescu, ministrul Muncii, Sănătăţii şi O- 
crotirilor Sociale: Vedeţi, aşa vorbeşte partidul naţional-li- 
beral. 

D. 1. Modreanu: Domnule Goga, nu nwnai că nu ne dau 
ce ne trebue, dar anul trecut, cu prilejul interpelării împotri- 
va societăţii «<Româno-Americană», am dovedit opt capitole de
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fraudă în valoare de 243 milioane în paguba statului. Aceşti 

bani nu s'au încasat nici până astăzi, iar dosarul se găseşte 

la Ministerul de Finanţe. 

D. Octavian Goga: Memoriul Asociaţiei inginerilor ro- 

mâni, eu îl consider ca un strigăt de alarmă şi ca un strigăt 

de desnădejde. El trebue să pătrundă în laboratorul de gân- 

dire al politicei româneşti, va trebui să aibă un ecou. 

Acest memoriu vine la urmă cu concluziuni şi cu pro- 

puneri. Voi citi prima, pe celelalte le voi lăsa, din lipsă de 

timp, ia o parte. lată ce spune această propunere: «Irimite- 

rea la urmă, pe baza legilor în vigoare în permanenţă căl- 

cate în picioare, a tuturor străinilor cari ocupă un loc în viaţa 

economică a ţării. Basmului cu specialiştii trebue să i se pună 

capăt. Trebuesc reţinuţi acei specialişti cari sunt absolut nece- 

sari unei întreprinderi cu caracter economic». 

Domnilor, aş putea încă să vă citesc foarte multe pa- 

gini din lucrarea d-lui Topliceanu şi să vă arăt nenorocirea în 

care ne găsim. De exempluântr'un loc, spune că în regiunea 

Prahova 124 de ingineri străini au venit numai în cursul anu- 

lui trecut, 

D. St. Mihăescu: Ar fi bine să citiţi şi a doua propunere 

a A. G. IL. R.-ului în legătură cu legea migraţiunilor. 

D. Octavian Goga: Din lipsă de timp eu îmi rezerv ca 

această chestiune să o discutăm în mod public. 

Dar, vă spun sincer că aşa de mare ecou are această 

chestiune a protecţiunii muncii româneşti încât am primit 

foarte multe cazuri speciale, pe cari nu le voi putea acum 

să le aduc la tribună. Iată, unul din multe altele. Un om îmi 

scrie din Ardeal: «Vă rog, domnule Goga, să nu mai desvol- 

taţi interpelarea dv., referitoare la inferioritatea elementului 

românesc în instituţiunile româneşti, căci, dacă o veţi face, 

suntem expuşi la persecuţiunile cele mai aspre din partea şe- 

filor noştri unguri»
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Şi, întrun ton de glumă stropită cu lacrimi, spune la 
urmă: «Vă rog, încă odată, să nu interpelaţi, că ne faceţi rău 
nouă bieţilor Români». | 

JALNICA SITUAŢIE DELA POŞTĂ 

Donanilor, nu mai stărui asupra acestei chestiuni a so- 
cietăţilor particulare. Dar, vin din nou la anumite instituţiuni 
de stat. Vă voi arăta, în câteva cuvinte, situaţia dela Poştă. 
In această privinţă, vă aduceţi aminte că chiar anul trecut a 
fost vorba de un complot acolo, de o- afacere de spionaj, din 
care 14 bulgari au eşit compromişi. Ei bine, iată tabloul situa- 
ției dela Poştă: . 

La Gherla, 60%0 personal străin, 40% români; la Cluj, 
34%/0 români, 66% străini (sau nunieric 56 români şi 107 stră. 
ini). La Şimleul Silvaniei, 28% români, 72% străini; la 
Gheorgheni, 25% români, 75% străini; la Reghin, 25% ro- 
mâni, 75% străini; la Topliţa Română, un orăşel în munţi, 
25%/0 români, 75%0 străini». 

D. Şi. Mihăescu: Prin «străini» înțelegeţi şi minoritari? 

D. Octavian Goga: Şi minoritari. La Orşova, 270/0 xo- 
mâni,-73%0 străini; la Jimbolia, la graniţă, unde trebue să ia 
duh românesc cel' care intră în ţară, 28% români, 729% stră- 
ini; la Abrud (pe unde s'a plimbat Avram Iancu!) 330% ro- 
mâni. 67%/0 străini, 

Acum, la Cernăuţi, domnule Nistor, 24%/0 români, 76% 
neromâni (sau numeric: 52 funcţionari români, 107 nero- 
mâni) ; la Rădăuţi, 30% români; la Văscăuţi, 33%/0 români; 
la Vijniţa. nici unul; la Vatra Dornei, 50% români. 

In Basarabia, la Tatar-Runar, nici un român; la Hotin, 
36% români; la Cahul, 380%/0 români; la Tighina, 42%/0 ro- 
„mâni; la Ismail, 44% români. Nu citesc mai departe acest ta.
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„blou, din care, dv., fără nici un special adjectiv al meu, pu- 

teţi să trageţi concluziile. | 

D. N. Rizescu-Brăneşti: Nu s'a făcut pătrunderea acea- | 

sta a minorităţilor în treburile publice, după înţelegerea sta- 

pilită de dv. la Ciucea? Aţi permis atunci intrarea celor mai 

mulţi Unguri în Parlament. 

D. Octuvian Goga: Este o copilărie ceeace spuneţi dv. 

Eu sunt gata să examinez, împreună cu cineva care va avea 

pătrunderea trebuincioasă, chestiunea pactului dela Ciucea. 

Sunt gata să vă citesc din el. Nu mă dau nici odată înapoi, 

chiar dacă ar fi vorba de constatarea că am făcut o greşeală. 

Sunt gata, dacă este o greşeală, să-mi pun cenuşe în cap şi 

să-mi expiez greşeala. Sentimentul de pocăință este în sufle- 

tul meu foarte, foarte desvoltat. 

O voce de pe băncile majorităţii: Să nu greşiţi şi acum. 

D. Dr. I. Costinescu, ministrul Muncii, Sănătăţii şi O- 

crotirilor Sociale : Rugăm majoritatea să nu întrerupă. D. 

Goga face o conferinţă — nu face politică. 

D. Octavian Goga: Dv. credeţi că nu este politică a a- 

firma proteguirea muncii româneşti? 

D. Dr. Î. Costinescu, ministrul Muncii, Sănătăţii şi O- 

crotirilor Sociale: Spun numai că dv. ţineţi aci o conferinţă. 

care de altfel este foarte interesantă. 

STRĂINII LA TELEFOANE 

D. Octavian Goga: Domnilor, să examinăm situațiunea 

dela telefoane. 

D-voastră ştiţi că telefoanele, care făceau parte din 

instituţiile noastre de stat, au fost concesionate şi conform con- 

tractului, după 20 de ani, noi putem să răscumpărăm acea- 

stă concesiune, natural cu obligaţiunea să rambursăm capita- 

lul care-a fost investit în acest interval. De aceea investițiu- 
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nile cari se fac acum la telefoane ar fi bine să căutaţi să le 
examinaţi, căci, iată, mi s'a prezentat un tablou de investi. 
ţiunile cari se fac, înregistrându-se peste tot sume exorbitante. 

De exemplu, cine ar avea vreme, ar putea să constate 
că după investiţiunile de capital, aşa cum sunt prezentate în 
regisțrele Societăţii de Telefoane un stâlp de telefon — adică 
un stâlp de brad — costă 3000 de lei! (lxclamări). Sau mai 
exact 2952 de lei. Aceasta pentru ce? Pentru ca investiţiunile 
să se ridice la sume astronomice, pentru ca atunci când va tre- 
bui să răscumpărăm acest serviciu, să avem ce să plătim! 

D. Dr. 1. Costinescu, ministrul Muncii, Sănătăţii şi O. 
crotirilor Sociale: Domnule Goga, am arătat la timp lucrul 
acesta şi n'am fost ascultați. Acuri e prea târziu. Dar mai sunt 
şi alte chestiuni de acest fel, cum sunt contractele cu italienii... 

D. Aurel Millea: Dar niciodată nu e prea târziu, d-le 
inistru, ca să reparăm o greşală făcută. 

D.. Octavian Goga: Domnilor, telefonul era instalat pe 
două principii: pe un principiu de utilitate şi pe un principiu 
de apărare naţională. D-voastră ştiţi că pe toată linia noastră 
de frontieră este instalat telefonul, care, dacă din punctul de 
vedere al câştigului, natural al câştigului transformat în bani 
“mărunți, nu aduce nimic, dar, din punctul de vedere a] apă- 
rării naţionale, este foarte important. Ei bine, în timpul din 
urmă, s'a născut un proces între conducerea societăţii de tele- foane şi Marele Stat Major. Pentru ce? Pentrucă, fiind con- dusă numai de consideraţii practice sunătoare, Societatea de Telefoane a desfiinţat toate posturile noastre de pe malul Nis- trului şi pe această chestiune a intervenit o controversă, în care Statul Major a primit cam următorul răspuns: — Dar noi sunteu puşi aci pur şi simplu pentru a apăra interesele ioastre de câştig; noi sunten Oameni care în afacerea aceasta . ain plasat sume mari de bani, pe care vrem să le recâştigăm; Ei bine, acum, retrospectiv, se vede că a fost o mare  
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" nenorocire concesiunea telefoanelor, împotriva căreia s'au gă- 

sit mulţi să protesteze (întreruperi; sgomot). 

Domnilor, aim aci un grafic cu privire la numărul func- 

ţionarilor din toată ţara aflat în serviciul Societăţii de Tele- 

foane. Natural că şi aci conducătorii sunt străini şi de foarte 

multe ori aceşti conducători nu sunt recrutaţi dintre oamenii 

care să aibă studii teoretice superioare specialiştilor noştri ro- 

mâni, ba, mai mult „studiile sunt inferioare şi înlocuite cu 

oarecare rutină. Ă 

Da, domnilor, credeţi că nu mai sunt şi alte nevoi? 

Linia de telefoane — dvs. care sunteţi ingineri pricepeţi 

mai bine ca mine lucrul — peste tot în Ardeal era îndrumată 

în întregime înspre Budapesta. Aşa am moştenit-o dela statul 

ungar şi trebuia să se facă opera de rectificare pentru ca toate 

liniile să fie convergente spre Bucureşti. 

Ei bine, acest lucru nu se face, avându-se în vedere pur 

şi simplu ideia de câştig. Când ideia naţională nu prezidează 

la o asemenea instituţiune, în mod natural se urmăreşte câş- 

tigul — ştiţi d-voastră, banul NON OLET. 

In privinţa situaţiunii personalului întrebuințat de ser- 

viciul de telefoane, din graficul pe care îl am aci rezultă că la 

"Timişoara, de exemplu, 64% din personal este străin, aşa încât 

dacă vrei să vorbeşti la telefon, nu-ţi răspunde pe limba noa- 

stră românească. | | 

 Acelaş lucru se constată şi pentru zona Cluj: 58% din 

personal este străin. 

«RADOR» ȘI «RADIO» 

Nu mai stărui asupra acestui lucru, domnilor deputaţi, 

şi trec mai departe ca să vă arăt că tot ceia ce mişcă la noi 

în ţară, tot ce poate să fie element propagator de simţire, 

tot ceia ce transmite mai departe o credinţă, o ideie sau un
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„Sând este acaparat de străini. Iată, de exemplu: «Societatea Radory. Aceasta este 0 societate care transmite ştirile dela noi În străinătate şi face legătura între noi şi Occident. In fruntea ei se găseşte un domn Hurtig. 
O voce: Român? 

, 

bei noastre, nu cred să fie român. 
D. G. A. Cuza: Este jidan dela laşi, D. A. C. Cuza: Domnule Goga, noi putem să vă punem la dispoziţie şi pe alţii, dacă vreți. (Ilaritate). | D. Octavian Goga: Această societate are redactori pe: Hatzegi Ernă şi un domn Brunner-Brunea. Transmisiunile noastre, de aici, spre Geneva şi dela Geneva la noi, le face o corespondentă, care se cheamă Raschela Haies. Mergem mai departe. Trebue să vă spun Câteva cuvinte şi despre situaţia dela «Radio». Acolo, conducerea este româ- nească, însă concesiunea încasărilor abonamentelor, până mai deunăzi, pentrucă acum s'a schimbat, a fost dată unui domn, al cărui nume patronimic, cel din urmă era Matei. Poate că o fi înrudit cu evanghelistul Matei, dar român nu este. (Ilari- tate). Mai mult, reclamele care se citesc la radio: <Ady regina „ciorapilor, Ady ciorapul reginelor» şi altele, sunt adunate, cu tot câştigul, de domnul Paucker dela «Adevărul». Revista «Ra: diofonia» se tipăreşte tot la <Adevărul>, Redactorul ştirilor zilnice, al ştirilor politice pentru țară, este domnul Henry 

Blasian, care, desigur, nare nimic comun cu Blajul. 
CĂILE FERATE ŞI PROBLEMA APĂRĂRII NAŢIONALE 

dj 
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Trec acum la ultimul Capitol, asupra căruia îmi permit să vă mai atrag atenţia şi să vă recl 
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du-vă care este importanţa căilor ferate din punct de vedere 
a] apărării naţionale. Am însă în faţa mea un foarte boga 
material, cu grafice, cu studii, de a cărui seriozitate nimeni 
nu se poate îndoi, care, numai dintr'un sentiment patriotic 
mi-a fost pus la dispoziţie şi care este atât de grav, încât îmi 
este imposibil să vă spun de unde îl am şi să vă arăt, dela 
această tribună, toate consideraţiile cari sunt cuprinse în el. 
Sunt gata însă, domnilor miniştri, să-l pun la dispoziţia dom- 
nului prim-ministru, pentru a trage domnia-sa concluziile ne- 
cesare. 

Aci se afirmă în mod net şi categoric că actuala reţea 
de căi ferate, cu repartizarea de funcţionari, aşa cum este ea 
la căile ferate, este incompatibilă cu apărarea naţională, din - 
punct de vedere al mobilizării şi al repartizării militare. 

Se spune aci: «Căile noastre ferate vor fi întrun viitor 

război, dacă noi vom persevera în situaţia de astăzi, prima 
cauză a unui dezastru militar care s'ar transforma într'o ca- 
tastrolă naţională». | 

lată ce ni se spune: peste 70% din inginerii Direcţiei 

Tutreţinerii, care au în grija lor liniile şi lucrările de artă ale 

căilor ferate, sunt de origină străină şi anume: din 70 de in- 

gineri, şefi de secţie de întreţinere, 53 sunt străini; din 35% 

picheri, 130 sunt străini. 

Voci pe băncile majorităţii: Vidrighin (zgomot). 

D. Octavian Goga: ...din cele 6 secţiuni de întreţinere, 

a liniei principale Bucureşti-Cernăuţi, 4 sunt conduse de stră- 

ini. Inspecţia 8 mişcare Cernăuţi, din cei 120 de funcţionari 

ai serviciului central de conducere, 70 sunt străini, în frunte 

cu inspectorul şef şi ajutorul său, pentru care motiv, în mod 

natural, nu poate să fie o colaborare cu organele militare, 

pentrucă organele militare nu pot pune la dispoziţie planu- 

rile militare .unui personal în care nu au încredere. 

Din 1188 şefi de gară aproape 400 sunt de origină stră-
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ină; din 3100 impiegaţi de mişcare, 915 sunt de origină străi- 
nă; din 2657 mecanici de locomotive, 800 sunt străini. | 

D. 1. Florian: Domnule Goga, să-mi permiteţi să fac o 
observaţie, nu însă din spirit de ostilitate. Cred că aţi putea 
să compleciaţi, arătându-ne cine a făcut aceste numiri, ca 
să ştim cu toţii cine este de vină în această chestiune. Cred că 
statistica dv. trebue să pătrundă şi lucrul acesta. Poate ar fi 
în interesul Camerei şi al ţării să se ştie cine a făcut aceste 
numiri de străini la Căile Ferate. . i 

D. Octavian Goga: Desigur că această observaţie nu aţi 
făcut-o din spirit de ostilitate împotriva mea, deoarece nu eu 
am făcut aceste numiri. Eu mi-am făcut numai datoria să, vi 

le aduc la cunoştinţă. Dacă au îndeajuns ecou, după cum cred, 
aceste constatări, pentru care nu revendic paternitatea eu, ci 
spiritul public, care se agită pe această chestiune, al cărui 
ecou sunt astăzi aci, desigur că se vor stabili răspunderi şi se 
vor aplica sancţiuni. | 

Merg mai departe. 

Aici la centru sunt o mulţime de funcţionari străini, nu 
mai insist asupra lor, situaţia e zugrăvită în cartea d-lui ingi- 
ner Topliceanu. 

Mai departe, un fost funcţionar al Căilor Ferate ma- 
ghiare, d. Rudolf: Leibschutz este astăzi şeful contenciosului 
de la Cluj, şi de câte ori sunt divergențe între noi şi între 
Căile Ferate maghiare, el este trimis acolo ca să rezolve aceste 
divergențe. La o inspecţie de întreţinere cu 9 secţii, inspecţie 
cu o importanţă considerabilă în caz de război, 
a trei români, restul sunt numai minoritari, 

Domnilor, ţiu să atrag atenţiunea că, în Basarabia func- 
ționează, actualmente, la serviciu] 

cu excepția 

de tracţiune, un inginer ins- 
vector cu numele Schacht. Diploma de inginer, mi se spune 
că a obținut-o dela un regiment rusesc, bolşevic. Se mai dă 
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„aici uumele a 250 ingineri străini, cari se găsesc în serviciul 

"căilor ferate. | 

lată, domnilor, situaţiunea la căile ferate, asupra căreia 

am atâta material, încât aş putea să vă întreţin ceasuri întregi 

şi să vă arăt o crudă realitate. 

TRISTUL TABLOU AL MUNCII ROMÂNEŞTI 

Domnilor, eu nu am pretenţia şi nici nu am avut-o de a 

fi putut să vă arăt vasta ramificaţie a tuturor instituţiunilor 

de stat, în care munca românească nu este respectată. 

Am reuşit, însă, în aceste două ore, să vă înfăţişez un 

“tablou, care, socotesc că trebue să găsească un ecou în sufle- 

tul fiecărui om politic român, dincolo de orice adversitate de 

partide, pentrucă socotesc că, fiind vorba de marile interese 

naţionale, poporul român are destulă supleţe pentruca, la . 

momente hotăritoare, fiind vorba de afirmarea intereselor na- 

ţionale, să se strângă într'o tabără şi într'o tabără să apere 

aceste interese. (Aplauze pe băncile partidului naţional agrar). 

De aceia, eu, domnilor, nu voi mai stărui. Tabloui însă 

cred că este trist, putem să-l calificăm sinistru şi să tragem 

concluzia, după 15 ani, pentru schimbarea orientării noastre 

de gândire, dacă vrem să salvăm interesele noastre naţionale. 

Eu nu vin aci să dau acum soluţii peniru toate aceste 

chestii, ci vin cu afirmarea globală că elementul românesc tre- 

hue să-şi găsească protecţia lui. Vin în urmă cu câteva indi- 

caţiuni. Ar trebui însă ca teate: soluţiile să se dea din caz în 

caz şi nu acesta este rolul meu astăzi la această tribună. 

INDRUMĂRI ŞI SOLUŢII 

d we. .. 3 

Iată însă câteva soluţii globale: Cred că străinii, care 

se găsesc în ţară şi nu sunt cetăţeni, ci sunt veniţi în această
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Californie pur şi simplu numai pe ideia de câştig, să fie adu- 
naţi dela rosturile lor şi trimişi în patria de origină pentru 
ada posibilitate ca elementul românesc şi munca românea- 
scă să fie puse în valoare. (Aplauze pe băncile opoziţiei). 

Cer mai departe ca pentru toţi aceşti străini, cari şi-au 
câştigat o cetăţenie, statul să fie în posibilitatea de a reexa- 
mina situaţia lor, cu alte cuvinte ne trebue o lege pentru exa- 
minarea cetăţeniilor post-belice, fiindcă cele mai multe sunt 
cu caracter fraudulos. | | 

Sunt foarte mulţi, o masă enormă, cari au venit dela 
1919 încoace şi cari prin diferite apucături au devenit cetă- 
țeni. Cer să se- facă o lege prin care să se verifice din nou 
titlurile lor de drept la cetăţenia română. | 

Pe urmă, ce se degajează ca un învăţământ din tot ce 
declarăm noi? Că este un prea mare număr al diverşilor 

studenţi dela diferite şcoli, institute de învăţământ, cari nu 
suni români. Aţi văzut raportul numeric între români şi evreii 
din Basarabia! Deci să se introducă principiul proporţiona- 
lităţii la baza învăţământului în această ţară. (Aplauze pe 

băncile opoziţiei). - o 
Tot principiul proporţionalităţii să fie şi la baza profe- 

siunilor libere şi a funcţionarilor, urmând să se aplice la toate 
aşezămintele şi întreprinderile particulare. 

Pentru o perioadă de lungă durată, în care noi trebue 
să clădim statul naţional, în mod normal şi logic conducerea 
vieţei administrative globale din această ţară, trebue să fie 
o prerogativă specială a elementului românesc. (Aplauze pe 
băncile opoziţiei). . 

Acestea sunt, domnilor, câteva sugestiuni, însă trebue 
în mod normal, ca pentru fiecare caz şi fiecare ramură în 
parte, să se examineze chestiunea la lumina trebuinţelor noa- 
stre româneşti şi în felul acesta să se legifereze. : 
„= E însă cred, că trebue schimbat în miod radical siste-
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mul nostru de. gândire politică, trebue schimbată Constituţia 

penţru a înlătura acel principiu de egalitarism păgubitor, care 

stă ja baza Constituţiei noastre. Vinovat şi deplasat la noi este 

irisuşi spiritul liberal, acel imbold. al, liberalismului depe Con- 

iinent,. care este perimat, care trebue, înlăturat dela baza-Con: 

stituţiunii. Şi acest lucru trebue să „se facă cât mai degrabă, 

pentru că poporul românesc este intrat într'o criză sufletească, 

este instinctul naţional care se mobilizează, instinctul. de con- 

servare al poporului românesc care, în mod axiomăâtic, se a- 

fimmă dela un colţ al ţării la celălalt. Din această criză a ideii 

naţionale, poporul român nu-şi poate permite luxul de a nu 

cai învingător. Noi trebue să eşim biruitori din această fră- 

nâutare care se angajează, fiindcă dacă nu am eşi, S'ar com- 

promite legătura sufletească dinte clasa conducătoare şi mas- 

sele populare. (Aplauze pe băncile partidului naţional agrar). 

Părexea mea este că această mare şi radicală transfor- 

„nare de mentalitate în viaţa noastră politică nu puteţi să o 

iaceţi dv. căci sunteţi autorii acestei mentalități, care a dat 

ureş şi ale cărei nenorociri le vedem astăzi, manifestându-se 

după 15 ani deia Unire. Eu sunt de părere că pe deasupra di- 

ferenţierilor politice actuale, pe deasupra geografiei politice 

de astăzi, va trebui aci să se facă o nouă împărţire în două ca- 

ţegorii de oameni: pe de o parte, elementele naţionaliste cari 

pun urechea şi ascultă această frământare surdă din adâncimi 

şi. p&-de altă parte, elementele tranzacţioniste cari ne-au adus 

exirezultatele lor la constatările pe cari te-am făcut. (Aplau- 

ze :pe băncile partidului naţional agrar). --- i 

cae o 

  

AFIRMAREA IDEH NAȚIONALE 

Domnilor, întrucât mă priveşte pe mine, activitatea pe . 

are am avut-o în politică a fost călăuzită totdeauna de acest 

șentiment de afirmare al ideii naţionale. Şi scrisul meu şi gân-
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durile, pe cari le-am manifestat dela această tribună, şi arti- 
colele, pe cari le-am scris, toate au fost puse în serviciul pro- 
pagandei naţionale. Dacă am făcut vreodată o greşeală, ci 
bine, această greşeală vreau să o expiez astăzi prin pocăinţa 
mea şi vă invit şi pe dv., care puteţi, să vă angajaţi la acest 
proces de conştiinţă, pentru a vă schimba. 

Un lucru însă vă făgăduese în mod categoric: în ce mă 
priveşte, simt nevoia sufletească de a reveni la principiile ini- 
ţiale ale gândului meu de odinioară cu care vreau să merg pe 
drumul limpede şi neted ale ideii naţionale. | 

Eu cred în acest reviriment al ideii naţionale în această 
țară. Sau vine o biruinţă a ideii naţionale, astăzi, când senti- 
mentul naţional trece prin cea mai complectă sbiciuire pe 
tot Continentul şi angajează şi sufletul românesc şi clasa con- 
ducătoare; sau după criza actuală a sufletului românesc, vom 
intra într”o criză de stat. 

Eu cred că suntem intraţi într'o perioadă de revoluţie 
naţională şi, deci, suntem datori să o canalizăm pe cale paş- 
nică, pentrucă, dacă nu vom isbuti în acest fel, atunci au să 
vină zile fierbinţi. Orice s'ar întâmpla însă, cu orice rise şi 
cu orice primejdie, eu cred că suntem datori să mergem pe 
acest drum al desţelenirii forţelor noastre irosite şi la punerea 
lor în valoare. Pe acest drum sunt gata cu toate riscurile, cu toate consecinţele, să merg, să fac un apel în toate colţurile țării şi să caut ca revoluţia naţională a României să o trans- form într'un factor de producţie naţională, (Aplauze prelun. gite pe băncile partidului agrar). 
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