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0 MARTURISIRE 

In numărul de la 23 Noembrie al 
ziarului „social-democrat“ Lupta a 

apărut un prim-articol extrem de 

interesant şi pe care tam citit. cu 

multă plăcere. Nu că el corespun- 

de modului nostru de a vedea, dar 

vorbeşte verde, — lucru cu care 

nu ne-a 'deprins ziarul „roşu“. 

„Lupta“ îşi dă pe faţă austro- 

germanofilismul, pentru ca să-l va- 

dă în sfirşit şi naivii; pe cînd pină 

acum S'a dedat la necontenite bos- 

cării teoretice pentru a face nem- 

țofilie sub paravanul socialist, 
Adresa profesorilor noştri -uni- 
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versitari cari declară că „înteme- . 
iaţi pe cunoştinţa exactă. a înlăn- 

tuirii faptelor precum şi a docu-. 

mentelor publicate“; ei consideră 
(Germania ca provocatoare a răz 

boiutui, le atrage o dezminţire ful- 

gerătoare. Lupta declară catego- 

"vic că profesorii noştri nai citit 

acele documente. Cu alte cuvinte 

profesorii universitari sint: nişte a- 
naHabeţi, cari nai fost în stare să 
citească. — necum să înțeleagă — 

nişte documente publicate, jar mal 

sînt. şi nişte lăudăroşi cari aiirmă 

că au citit ceea ce n'ait putut citi. 

Adevăraţii provecatori sint, după 
„Lapta”, ţările triplei înţelegeri, 
plus  „„nesățioasa oligarhie sirbă“. 

Nu interesează, zice „Lupta“, cine 
a declarat războiul; vorba este cine 
l'a preparat şi cine la vrut şi cui 

îi convenea el în momentul de fa- 

ță. Şi punînd astfel chestiunea, pen- 
tru „Lupta“ e clar că Franța, An- 
glia -și Rusia sînt marile vinovate.



EXECUTAREA LUI JAU- 
RES 

Nu mai încape îndoială că pro- 
fesorii noştri umiversitari sint in- 

capabili să priceapă lucrurile. D-lui 

profesor Cantacuzino „Lupta“ i-a 
retras doară drepturile politice, pu-: 

nîndu-i” în vedere că „are păcatul 

de a se amesteca unde nu-i fierbe 
oala.“ Ce te faci însă cu alţi pro 
fesori universitari, de pe aiurea, 
cari văd ca şi ai noștri? Ce te 
faci, de pildă, cu un anume Jaures, 

care cu două zile înaintea izbucent- 

rii războiului, a declarat în numele | 
guvernului. francez că acesta ni 

vrea războiul şi şi-a exprimat şi 

convingerea sa fermă că nici gu- 

vernul francez, nici cel englez nu-l 

vor ? | 

„Lupta“ nu se îîsticeşte pentru a- 

tita lucru. Ea îi dă şi lui Jaarăs ua 
picior postum, şi cu asta basta, 

„Cităm : 

„Cu strîngere de inimă mă gindesc 
în totdeauna la Jaurăs, care cu două 

„zile înaintea războiului ia Bruzsi,



go 

îsi exprima încrederea în „admirabi- 
lul guvern englez” care atunci poale 

paraliza ultimele posibilităţi pentru 

o înţelegere pasnică. 

Liniştea suiletească cu care re- 

dactorii „Luptei“ îl desfiinţează 
pe Jaures, are ceva grandios. Nu 

mai puţin și înalta generozitate cu 

carei dedică o „stringere de ini- 

nă“*, de care el trebuie să fie min- 
dr în groapa lui. 

Jaures ştia multe, dar îi lipsea a- 

tot-ştiința pe care ţi-o dă Wolif- 

bureau. Redactorii . „Luptei” sint 

mai bine inarma i. i 

SOCIALIȘTII GERMANO.- 
i FILI 
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Acest articol lămurește deci şi 
- pentru cei naivi, ceea ce noi am 

văzut de la început : că şefii socia- 

listilor romini, sub masca neutra- 

Htăţii, fac propagandă nemţească. | 

Liberi sint să fie germano-fili; dar 

corect ar îi fost s'o spuie curat, 

dela început, iar nu să încurce lu- 
mea cu teorii .„socialiste” întro
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vreme cînd pretutindeni socializmul 
s'a eclipsat, fie şi în chip trecător. 

Socialiştii au fost în totdeauna în 

contra ori-cărui război. Dar azi, 

cînd socialiștii germani, francezi, 
englezi, belgieni, izbindu-se de rea- 

litatea lucrurilor, nu numai că ian 

parte la războiu, dar chiamă şi pe 

alții ; cînd francezul Guesde, en- 

glezul Hyndman, belgianul Vander- 

velde, rusul Plechanoii şi italianul 

Mussolini — oameni cu alfă auto- 

ritate în socialism de cit colabora- 

torii „Luptei“ — fac apel la toate 

țările neutre şi :la toți socialiștii 

din lume, să vie în ajutorul triplei 

înţelegeri, iar germanul Siidekum 

colindă Europa ca s'o ciştige pen- 

tru Germania,— ar fi cel puţin ri- : 

dicol ca făcînd abstracție de tot 

ce se petrece, so maj iei razna cu 

„Socialismul“ pur şi imaculat.
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JOS SERBIA! TRAIASCA 
AUSTRIA ! 

Așa de absurzi nu sînt nici socia-.: 

listii noştri. Ei au înţeles periect 
că socialismul nu poate îi un scop 
în acest moment. Dar tot atit de 

“bine au înțeles că el poate fi un: 
mijioc. Sub masca socialismului se 

poate face propagandă în favoarea 

biocuiui germânic. Şi această pro- 

paganiă o face, cu zel neobosit, 
Lupta „social-democrată“. 

Sugrumarea Serbiei şi a Belgici 

îi lasă indiferenți pe socialiștii noş- 

tri, cari au vărsat atita venin şi a- 

tîtea lacrimi pentru nefericita Bul- 
arie. Este adevărat că Serbia şi 

„Belgia n'aă nici un delegat la con- 

ducerea partidului social-democrat 

romiîn; dar măcar prin analogie li 
S'ar îi cuvenit şi lor un palid rest 
din- veninul şi lacrimile vărsate în 
beneficiul Bulgariei. 

Dar socialiștii  romini nu pot 
spune adevărul. Ei vorbesc de prt- . 
mejdia rusă, de primejdia... en 
gleză; se supără însă teribil cind
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“li se vorbește de o primejdie ger- 

mană. Ceva mai mult: aceşti puri- 
tani, cari vecinic se tem de „Con- 
fuzie“, publică — fără'a face nici o 

rezervă — interviewuri caraghioa- 

se. în cari se spune acest lucru fe- 

nomenal că Austria e-țara cea mai 

liberală din Europa. 

FRANK ŞI HERVE î 

Cit de —să zicem : orbiți — sint 

socialiștii romini, se poate vedea 

din felul deosebit cum apreciază ei 

două fapte identice săvirşite de un 

german şi de un francez. 

Socialistul german Frank se în- 

rolează în armata germană spre a 

participa la cotropirea Belgiei şi 

Franţei. Intr'o scrisoare adresată 

unui prieten el spune: „ard de 

dorinţa să dau ochi cu duşmanul". 
Despre iapta lui Frank, socialiştii 

romini. adversari ai războiului, 
scriu în ziarul lor 

„Frank a plecat ca voluntar. pe 

uimpul de luptă şi a căzut luptind 

pentru existenţa patriei sale:
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„vAstlel'a ştiut socialistul Frank! 

să-şi facă datoria în timp de Trăze 

boiu”, ii 

„Ei, dar lucrul dracului ! Se gă- 
seşte şi un soclalist îrancez — Her- 
v& — care cere şi el să fie înrolat, 

in armata franceză, ca să lupte şi 
el „pentru existența patriei sale“. 

- Atunci socialiștii romîni se supără 
şi lată ce spun în ziarul lor 

N 

„_ „Gustav Herve e iar la ordinea zi- 
ici. El a cerut să fie înrolat în pri- 

mul regiment de infanterie ce va 

merge la graniţă împotriva germa- 

nilor. Actul lui Herve nu e nici so-. 
cialist, nici nu angajează partidul 

socialist [rancez. Herv6 a făcut în 

totdeauna note discurdante şi boro= 

boaţe”, | 

E drăguţ, nu? Două cazuri iden- 
tice, sau dacă prezintă vre-o deg- 
scbire, e în favoarea lui Herve, căci 

„el cerea să meargă la graniţă, pen- 
tru a opri invazia — şi cită deose- 
bire de tratament din partea socia- 
liştilor romini ! Concepţia socialiş- 
iilor romini e cît se poate de clară:
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E o sacră datprie pentru un Socia- 

list german să cotropească Franţa; 
dar e o notă discordantă şi o „bo- 
„roboață“. din partea unui socialist 
francez să împiedice cotropirea. 

„OLIGARCHI!IA SARBA“ 

Cazul lui Jaures e tot atit de. 
interesant. Am văzut mai sus că 

„Lupta“ a proclamat obligativitatea 

stringerii. de inimă față de memo- 

ria lui Jaures, pentru că, pe baza 

informaţiilor ce avea, a vorbit îa- 
vorabil despre Anglia. Dar agenţii- 

le de falşuri austro-germane au 

plăsmuit un articol! al luj Jaures în 
contra Serbiei. „Lupta“ a reprodus 

îu prima pagină îalşul articol, fără . 
să simtă nici o strîngete de inimă, 

m | 

latreaga atitudine a socialiștilor 
romîni, prin ziariştii şi oratorii lor, 
este o atitudine pronunțat austro- 

îilă şi germanofilă. 
_Ştirile şi telegramele ziarului so- 

cialist sînt alese cu o deosebită 
grijă. El a publicat foarte pe larg
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- atrocitățiie comise de ruşi în Bu- 
covina, dar s'a grăbit să dezmintă, 
după informaţiile date de agenţiile 
nemțeşti, ororile făptuite de aus 

triaci. In schimb a găsit nemerit să 

dezgroape, acuni, din  colecţiiie 
prăfuite ale ziarelor, persecuțiile 

îndurate de romiînii -din Serbia, 

" „Nesăţioasa oligarhie sîrbă“—des- 
pre care în „Neoiobăgia” d-lui 

Gherca nu găsim nici o urmă — 

trebuie pedepsită acum. 

Dar iată ceva şi mai Clar. A că- 

zut. Belgradul. Cum: comentează 

socialiștii cazul acesta ? Cităm dinu 

articolul de fond al „Luptei“ de la 

23 Noembrie : 

„Sovinismul megaloman şi provo- 

“ecator al oligarhiei sirbeşti începe să 

culeagă roadele-i fatale” 

Prin urmare, oligarhia sîrbească 
e vinovată. 'D. Gherea ne-a de- 
monstrat în „Neoiobăgia“ că Ser- 
bia n'are oligarhie, ci este o demo- 
craţie rurală egalitară, în care şi 
averea şi cultura. sînt raţional îm- 
părțite; iar dacă dezvoltarea Ser-.
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biei n'a ajuns destul de departe, 
aceasta nu se datoreşte unei olizar- 

hii oare-cari, ci —zice d. Qherea— 
nenorocirilor ei politice, prin cari 
se înțelege, firește, tocnmial asupri- 
rea austriacă. Astăzi, pentru nece- 

sitatea cauzei, socialiștii rominy 

scot din mînecă — dar nu dintr'a 

lor, ci dintr'a lui lversen — o pre: 

iinsă oligarhie, singura vinovată. 
Povestea veche a hoţului de păgu- 
baş. 

DUIOASA AUSTRIE 
S'ar putea crede însă că şi în 

Austria o fi existind o oligarhie, 

şi că deci o îi avind şi păzubaşul 

de hoţ un pic de vină. Spre a evita 

_o asemenea închipuire, „Lupia” 

urmează :. ” 

„Austriacit multă vreme sai fe- 
„rit, să ocupe acest oraş, deşi nu le-ar 

fi lost greă, după cum mărturisesc 

toți rusofilii. E foarte probabil că 

dinşii voiau să scutească pe sirbi de 

această durere”, 

De sigur, nimeni nu şi-ar îi în-
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chipuit că Austria e atiț de biajină, 

atit de sentimentală, atit de du 
ioasă; că ea, pornind războiul coun- 
tra Serbiei, a vrut s'o pedepseas- 

că, dar s'o pedepsească cu milă şi 
cumpătare, ca o mamă bună, căre- 

ea-i sîngeră inima, dar îşi face da- 

toria, în interesul copilului. Acum 

o ştim şi pe asta — şi lucrul nu 

poate să ne mire din partea „ţării 

celei mai liberale.“ 

Se ştie de altiel că Seara, decind 

a devenit organul legaţiei austriace, 

a devenit şi organul  sociai-demo- 

craţiei romine. - 
In fiecare zi Seara descopere, 

spre a-i publica portretul, cite un 

cugetător în personalul de redacţie 

al Luptei. Toate articolele acesteea 

sînt reproduse de Seara şi Ziua, cu 

litere de afiş. lar avocatul Serei şi 

al lui Iversen este în comitetul so- 

cial-democraţiei romine, şi scrie şi 
la Seara şi la Lupta, şi, poate, şi... 

la iversen. De altiel, dacă unii 

„membri aă fost izgoniți din partid 

pentru colaborarea la Adevărul, a- 

vocatul în chestie ca şi medicul ofi:
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cial al mişcării, n'aii fost deraniați 

în activitatea lor de colaboratori aj 
Seraei. 

In cit, cei dela „Lupta“, cari se 

tem atita de orice „contuzie* — 

afară de cea din capul lor — admit 

perfect coniuzia cu „Seara“, cu „Zi- 

ua“ şi cu Iversen, tare cred ei că 
nu poate face nici un răi, ci din 

contra. 

PENTRU RAZBOI, DAR 

ALATURI DE AUSTRIA 

Se va'zice însă: socialiştii ro- 

mini, stăpîniţi cum sint de groaza 

războiului, cad şi în exces, numai 

spre a înlătura izbucnirea lui, 

Dar nu este aşa, penru că dinşii, 

deşi strigă zi şi noapte „jos războ- 

iul!“ fac totuşi propagandă răzbgi- 

nică. Cu o condiție numai: să mer- 

gem cu biocul germanic şi nu cu 

fripla înțelegere. Fireşte, această 

propagandă n'o fac direct — am vă- 

zut doară că numai foarte rar li se 

întîmplă să vorbească verde — dar, 

în mod indirect o fac. 

Astfel, ah făcut o reclamă straş-
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mică broşurii d-lui Radu Rosetti, 
„Nici într'un chip cu Rusia“, ajutînd 
la răspindirea'ei printre muncitori. 
Pretextul: primejdia rusească. Dar 

d. Rosetti nu se mulţumeşte să 
combată acţiunea cu Rusia; d-sa 
cere acțiunea cu Austria. |n această 

privinţă însă socialiștii mai făcut 

nici o rezervă. 

Mumcitorul va citi deci brosura şi 

se va convinge că lrebue să-şi ver: 

“se. sîngele pentru Austria, mai aies 

după ce-a aflat din Lupta că Franţa 

de azi nu mai e Franţa democratită 

de odinioară, ci e Franța oligarchi- 

că „a iui Poincar€“, pe cînd Aus- 

tria e ţara cea mai liberală şi cea 

mai duioasă din Europa, iar în Un- 
garia — așa ajirmă Lupa — romi- 

niț se bucură de votul universal!! 

Muncitorul va îi cu atît mai ademe- 

nit de broşura d-lui Rosetti, cu 
„cit Lapta garantează pentru cins- 
tea: d-sale, pe cînd pe cei de altă 

părere îl pecetluieşte — şi în bloc 

şi individual — ca vinduţi Rusiei, 
precizind şi sumele luate de iiecare. 
"Altceva : cel mai mare marxist
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rus,Piechanofi, introdus în Rominia 

şi recomandat ca atare de d. Ghe- 

rea, cere acţiunea cu tripla înţele- 

gere. Socialiştii romiîni, prin ziarul 

lor, îl execută imediat şi îl excomu-. 

nică. S'a isprăvit cu el. Cit despre 

Burtzew, laă declarat pur şi simplu 
agent al țarului, ca un Simplu zia- 
rist român. 

lată însă un marxist mai mărunr 

țel, Parvus, care scrie un studii 

spre a dovedi că toate ţările neutre 

trebue să meargă cu Austro-Germa- 
mia şi că socialiștii respectivi tre- 
buie să: lucreze în acest senz. 

Lupta se grăbeşte să publice tex- 

tual acest studiu, în cîteva numere 

consecutive, pentru ca la urmă de 

tot, printr'o notiţă de jumătate de 

rînd, cu literele cele mai mici, să 
declare că nu se uneşte cu conclu- 

zia. Nu se uneşte cu concluzia — 

asta salvează forma; dar întreaga 

argumentare care duce la acea con- 

cluzie rămîne — şi asia salvează 
fondul. 

Există deci acomodamente cu ce- 

rul socialist, Principalul e să 
cum să învirtești lucrurile, 

  



ANARCHIŞTI SAU COMI. 
TAGII ? 

Şi în interesul acestei propagan- 
de şeiii socialişti şi-aii dat drumul 

pornirilor celor mai brutale. Nu 
numai că recurg ia un întreg sis- 

teza de injurii şi calomnii, nu nu- 

“maj că declară vîndut Rusiei pe ori- 
cine nu împărtăşeşte ţicnelile lor 

savante, dar fac chiar ceva mai 
mult: pentru întiia oară de cînd e- 
xisiă socializm în Rominia, vedem 

întrun ziar care se pretinde social- 
democrat, îndemnuri la  dtentale.. 

In pagina |, culilere mari, cu titluri 
pe trei coloane, oameni politici ca 

d-nii Take Ionescu, N. Filipescu, 

Const. Mille, sint amenințați cu 

moartea. şi asta în mod clar, precis, 

categoric, pentru ca să nu poată fi 

confuzie şi muncitorii să înţeleagă 

periect ce doresc şefii lor. 

Lucrul e în adevăr fenomenal şi 

ar părea de necrezut. Vom cita tex- 
tual şi de astădată, pentru ca şefii 
socialiştilor romiîni să nu poată re-
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curge la obicinuitele lor răstâlmă- 
ciri. 

In Lupta dela 6 Noembrie, în pa- 

gina |, apare o somaţie cu litere 

compacte, întitulată: „O cerere 

dreaptă : d-nii Filipescu, Take 10- 

nescu şi Mille să facă şi ei sacrilicii 

dacă vor Rominia Mare“. 

„Cererea dreaptă“ este ca numiții 

domni să intre voluntari în armată, 

să dăruiască toată averea lor, iar 

după războiii, dacă vor mai fi în 

viață, să trăiască într'un . anumit 

mod, reglementat de Lupta. Să zi- 
cem că şefii socialişti aii dreptul să 
ceară orice. Dar Lupta decretează 

şi sancţiunile „cuvenite“, în cazul 

unui reiîuz: 

„Dacă d-nii Nicu Filipescu, Take 

" Ionescu, Const. Mille, nu răspund 

- imediat — fără cea mai mică şovă- 

ire — că primesc bucuros această 

_cerere dreaptă...“ 

Fi, ce se va întîmpla? lată ce: 

„Se vor găsi printre cei cari în- 

țeleg să aducă iertia supremă riu= 

mai în faţa nevoei supreme... se vor
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găsi destui cari vor şti să facă 
treptate“, 

Nu mai e nevoie de nici un co- 

mentar. S'ar părea că şefii socia- 

liştilor romiîni aii devenit anarchiști; 

dar nu! Ei sînt pur şi simplu comi- 
tagii. - 

Ce fel de socializm e acesta — 
cu tovarăşul Wilhelm, cu tovarășul 
Franz losei şi cu tovarășul Azefi— 
nu Ştim. Dar sînt şi alte lucruri pe 
cari nu le ştim, dar pe cari putem 
să le deducem cu ajutorul logicii 

celei mai elementare. 

FONDURILE SOCIALI- 
STE 

„Astiel, lumea se miră, cu drept. 

cuvînt, că şelii socialiștilor romini 

pot da extinderea pe care o dai, 

campaniei lor. 

“Cu cîteva zile înaintea izbucnirii 

războiului Rorninia Muncitoare îşi 

anunţa moartea apropiată şi sigură, 
Pasă-mi-te, cotizaţiile abia picuraă, 
dar de curs nici pomeneală. Defici- 
tul era enorm. Şi ziarul socialist, 
publicîndu-şi bilanţul, îşi  horcăia
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ultimele protestări împotriva infa- 

mei nepăsări generale şi în deosebi 

a muncitorimii. 

Şi vine războiul, care aduce criza 

economică şi financiară: lucrătorii 

străini sînt mobilizați şi pleacă, lu- 
crătorii romîni sînt concentrați, fa- 

brici se închid. 

Rominia Muncitoare îşi pierde — 
în folosul presei zilnice — şi ulti- 

mul rest de cititori cari vor telegra- 

me de pe cimpul de fuptă;— şi a- 

tunci ce face ziarul socialist? Își dă 

ultima suflare? Nu! Se transiormă 

în ziar zilnic, cu personal de redâc- 

ție, administraţie și expediţie, cu 

ilustraţii, cu cerneală excelentă pe 

care Adevărul nu şi-o poate procu- 
ra—fiind monopolizată de consor- 

ținl german — şi, însfirşit, cu toate 

cheltuelile atit de imense pe cari le 

„cere un ziar zilnic. Numărul abo- 
- naţilor? O mie şi .ceva, după cum a- 
nunță însăşi Lupta. Viînzarea cu 

numărul? Quasi-zero, de oarece în- 
săşi Lupta se plinge că chioşcarii 

şi vînzătorii o persecută şi refuză
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so primească spre desiacere—de- 
sigur pentru că publicul n'o cere. 

lar pentru ca minunea să fie şi 
„mai cu moţ, socialiștii sînt în stare 

să ţie în fiecare săptămînă întruniri 

în Capitală cu delegaţi din provin- 

cie şi întruniri în provincie cu dele- 

gați din Capitală. Sumele cheltuite 

cu sălile şi cu voiaziile nu credem 

să sporească... excedentul Luptei. . 
lată deci fenomenul ciudat. al u- 

nui buget de cheltueli de atitea mii 

de lei pe lună, căruia îi corespunde 

un buget de venituri mai mult saii 

mai puţin inexistent. Şi dacă vreţi 

ceva şi mai extraordinar, citiţi qe- 

claraţia ziarului socialist că îorma 

lui actuală de ziar zilnic îi place a- 
tît de mult, încît a luat hotărîrea să 
rămiie aşa, chiar şi pe viitor, iar de- 

ficitul se va acoperi din... serbări. 
Or, serbările nu puteaii acoperi. 

" deficitul ziarului săptăimînal, în tim- 
puri normale, cînd lumea e mai dis- 
pusă să petreacă. 

Atunci cum se explică fenomenul? 
Pentru a-l înțelege trebue să iacem 
o mică paranteză,
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BANCHERUL SOCIAL- 
DEMOCRAȚIEI 

Bancherul şi filantropul  social- 
democraţiei din lumea întreagă es- 

ie partidul social-democrat  ger- 
man. E! a ajutat în ultimii ani zia- 

rul „| Humanit6“ al lui Jaures şi tot 

ei a ajutat în trecut mişcarea so- 
cialistă romină, pe vremea  şeiiei 
d-lui loan Nădeide. Acest fapt nu 

se considera ca imoral şi nu se ţl- 

nea secret. Internaţionalitatea miș- 
cării socialiste îl explica perfect. 

Fireşte, azi situația s'a schimbat. 

Cind Frank ardea de dorinţa să 

“dea ochi cu Herv€, nu era pentru 
a-i înmîna o pungă.de bani, ci pen- 

tru a-i împlinta baioneta în inimă. 

Dar schimbarea e numai pentru ţă- 
rile beligerante şi anume pentru -a- 
cele ţări beligerante unde socialiş- 

"tii aleargă şi ei să-şi apere patria. În 

țările neintrate încă în războiii şi 

mai ales acolo umde socialiștii fac 

propagandă pentru Germania, -rela- 
țiile internaţionale cu socialiștii ger- 

ani au rămas intacte.
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_- Din această din urmă categorie 
face parte ţara noastră. Rominia 
na intrat în războiu în potriva 

Austriei şi Germaniei, iar dacă va 
intra, socialiștii romini vor ucide pe 

cei cari au preconizat acest răz- 
boii, după angajamentul solemu Îu- 

at de „Lupta“. Intre social-demo- 

craţia germană şi ceă romînă legă- 
turile sint deci strălucite. 

In asemenea împrejurări fericite, 

socialiştii germani întreprind  cu- 
moscutul lor turneu în diferite ţări 
spre a obține concursul pentru 

Germania al socialiştilor respectivi. 

ori. cel puţin neutralitatea lor. bine: 

voitoare. Se ştie că saii .dus pină 

și în. Belgia, spre a convinge pe 

muncitorii socialişti ca să-şi trăde- 

ze. ţara şi să treacă de partea duş- 

manului. Socialiştii germani atit din 
- partea organizaţiei lor cît şi din 

partea guvernului german —- ofe- 

„ reail „tovarăşilor“ belgieni avanta- 
gii materiale, dacă consimt să bată 
palma. Aii fost respinşi cu indi- 
nare. " 

S'aii dus și în Italia. Tovarășul
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Siidskum, invocind sfintele princi- 
pii socialiste, a căutat să convinga 

pe socialiştii italieni. de dreptatea 

cauzei germane şi să-i induplece 

cel puţin la neutralitate, pentru ca 
Franţa să nu poată căpăta aiuto- 

rul Italiei şi deci să îie mai uşor 

strivită. Socialiştii italieni Vai res- 
pins cu indignare şi lati răfuit cum 

se cade prin presa lor. 

MISIUNEA LUI SUDE- 
ICUM IN ROMANIA 

Dar pacilistul Siidekum a venit şi 
în Romiînia. Ce-a căutat, se ştie, 
Cum a fost primit, se ştie mai pu- 
țin. Ziarul socialist romin, atit de 
ospitalier îaţă de toți  tovarăşii 

- străini cari se abat prin meleagu- 

rile noastre, păstrează o prudentă 
tăcere: | 

lată singura notiţă publicată în 

„Lupta“ dela 30 Septembrie, în col- 

tul cel mai obscur şi cu litera cea 

mai măruntă. . 
„Duminică 21 Septembrie e. tova: 

răşul Siidekum, depuiat sociaidome
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crat în Reichstagul german, a vizitat 

Gapitala. Cu această ocaziune s'a și. 

mut o şedinţă intimă cu comitetul e- 

executiv al partidului socialdemo- 

-crati. - 

Evident, şedinţă intimă, foarte 

intimă, colosal de intimă. Ce sa 

vorbit, ce s'a hotărit — despre as- 

ta nici o silabă. A fost în tot cazul 

un schimb de vederi şi de servicii. 

După plecarea lui Siidekum se 

anunţă că „comitetul executiv şi 

comisia generală, de acord cu pă- 

rerile' exprimate de tovarăşii şi ci- 

titorii noştri, au hotărît sfatorni:- 

cirea delinitivă a „Luptei“ ca ziar 

zilnic“. Se fac şi socoteli, după cari 
budgetul necesitat de ziarul zilnic 

—cu toate sforţările de optimizm— 

prezintă un deficit de 24.000 lei din 

care comitetul executiv şi „sindi- 

catele“ se obliză să acopere jumă- 

tate, adică 12.000, iar restul se lasă 
pe seama subscripţiilor şi serbări- 

lor. De unde vor lua comitetul şi 

sindicatele o sumă atit de eriormă, 

cum se va strînge din  subscripții 

şi serbări o altă sumă tot atît de
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enormă, nu se spune. De unde fori- 

durile de mii de -lei pentru campania 

de întruniri căreea i-se dă o:deose- .. 

bită înteţire, întruniri în capitală 

și în provincie — în săli speciale, 

închiriate anume, — cu o invazie 
de delegaţi dela Dorohoiu la Seve- 
rin şi vice-versa, nu se spune. - 

“SOCIALIȘTII ROMANI 
ŞI 'GUVERNUL GER- 

MAN 
" Este deci logic să admitem ca a- 
devărat, ceea ce se şopteşte din: 

toate părţile, că dela noi Siidekuim 
ma plecat ca din Italia, cum se zi- 
ce „cu mina goală“, dar că nici na 

venit cu mina goală. a 

S'a reluat vechea tradiţie. Ban- 
cherul şi filantropul  social-demo- 
craţiei universale, a dat şi acum, 

cum mai dăduse şi altă dată. Deo- 

sebirea e numai în cantitate. Cum 

italienii au 'refuzat şi belgienii au 
refuzat; cum au refuzat, desigur, și 

englezii, de vreme ce marea maio- 

sritate a socialiștilor. englezi  sinl
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pentru război, suma disponibilă a 
" fost mai mare. 

Să nu fie însă o deosebire şi în 

privința moralității lucrului ? Dacă 
âltă dată -socialiştii de ori unde pu- 

teaii primi bani dela: tovarăşii "lor 
germani cari se reprezintau pe ei 

inşişi, este oare moral să mai pri- 

mească şi azi dela aceiaşi tova- 
răşi, cari însă reprezintă acuma 

guvernul german ? Şi social-demo- 

craţia germană, ori cit de bogată 

ar fi, să.aibă ea oare fonduri îne- 

puizabile, iar pentru acţiunea ei 

extraordinară de acuma, să nu pri- 

mească ea. oare nici un. sprijin de 
la aliatul ei de azi: guvernul ger- 

man? | 

Şi nu riscă oare socialiștii ro- 
-miîni să dea loc unei legitime „con- 
îuzii“ între „Seara“, „Ziua“, „Po- 
porul“, organe ale legaţiunilor ger- 

mană şi austro-ungară, de o parte 

— și Eupta” de alta? . 
. Ri 

“După “această paranteză pute 
cerceta.;.-dar nu ! nu mai e nevoie 

de nici o cercetare. Paranteza a-
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ceasta explică în deajuns de un-le 
au socialiştii mijloacele ca să-şi 

propage ideile lor cele mai proas-. 
pete, în':campania  extra-socialistă : 

pe care o duc. Dar cum au ajuns 

ci să aibă aceste idei ? Aceasta ră- 
mine o taină nepătrunsă. 

Ori-cum ar îi, aşa cum se pre- 

zintă lucrurile, e inutil să discutăm 

cu socialiştii romini. Nu pentru că 

ideile lor n'ar merita atenţie, dar 

pentru că ar fi un. înconiur prea 

mare. Putem discuta direct cu Sii- 

dekum, ori şi mai direct cu Belh- 

mann-Holiweg. 

  

       


