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_TRBBUE OARE SĂ SEMNĂM 
“TRACTATUL CU AUSTRIA ? 

Printre toate întrebările cari se pun Parlamentului român şi 

“zăsura cărora et trebue să hotărască, este una 'care domneşte | 

„astăzi asupra tutaror celorlalte: trebue oare 'România să sem- 

neze Tractatul de Pace cu Austria, aşa cum ni-l înfăţişează Con- 

„siliul Suprem al Marilor Puteri, sau avem datoria de a nu-l 

„primi în acest fel? 
Guvernul Român a declarat până acum «că, în semn de adâncă 

“dragoste şi prietenie pentru Aliaţii noştri, xa semna în între- 

_gime Tractatul dar că este în articolul 60 o prevedere asupra 

«minoritaţilor, transitului şi comerţului exterior», care depăşeşte 

aceia ce România poate primi: i se răpește întradevăr o parte 

-din deplina meatârnare, recunoscută de toți streinii şi pe care 

tara noastră a avut-o chiar înainte de a veni în ajutorul, Marilor 

Aliați la 1916: se loveşte totodată de-a dreptul în nevoile tărei, 

în bogăția ei şi în nădejdea ce are de un mai bun trai al său 
pe viitor, 

lată, într? 'adevt nota remisă în gris de Delegatiunea noastră 

—— <Delegaţiunea română are onoare a aduce la cunoştinţa Con- 

„«ferinţei Păcei câ, dorind a da mărturia întregei sale uniri cu 
Aliaţii, e gata a semna textul 'Tractatului inmânat Delegaţilor 
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«Austriaci, deşi mai multe din dreptele cereri ale României, au 
«fost înlăturate din aeest text, dar că nu ar putea să încuviin- 
'«ţeze articolul 60 din acest Tractat”ai cărui termeni de acum 
«aduc atingere suveranitătei statului român şi independenței: 
«sale politice şi economice, cari sunt deadreptul puse în joc. 

«Delegaţiunea română. are deci onoarea a ruga Conferinţa: 
” «Păcei de a binevoi să îngădue ca declaraţiunea următoare să. 

fie socotită ca o parte întregitoare a zisului Tractat : 

| «Delegaţiunea română, semnând tractatul de Pace cu Austria. 
i anu poate da încuviințarea sa pentru articolul 60 din acest Trac- 

4 atat, privitor Ja minorităţi, transit şi comert». | 
--—” Consiliul suprem a respins cererea României, cortnicând a 

doua zi, la 9 Sepierabrie,. Delegaţiunei noastre +... 
1” «Va îi îngăduit Puterilor. asociate de a arăta surprinderea. 

alor, că un Tractat în care nu se află nici un principiu care să nu: 
«fi.fost deja primit de alte Puteri aliate şi neatârnate, să fie so-. 
«cotit de Guvernul României ea fiind nepotrivit cu demnitatea 
«şi neatârnarea ei, şi aceasta cu atât mai mult cu. cât el cu- 
«prinde obligaliuni pe care România le primise în tratatul: 
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i. Textul şi îmţelesul articolului 60 din Tractatul 
"cu Austria E 

Iată, cuvânt eu cuvânt, - cuprinsul acestui articol 60, care se- 
află în Partea a Treia, Sceţiunea IV, Capitolul asupra României: 

- din tractat : a i _ 
ae ” A i | o 

Pa «România primeşte „aşezarea întrun Traetat eu Principalel -- 
ai «Puteri Aliate şi Asociate a dispoziţiunilor pe cari aceste Puteri. 

| SC «le vor crede necesare pentru a ocroti în România interesele 
N + «locuitogilor cari se deosibese de majoritatea populatiunei prin. - 

«neam, limbă sau credință». 
«România primeşte de asernenea aşezarea într(ța Tratat cu Prin- 

X «cipalele Puteri Aliate şi Asoeiate a dispoziţiunilor pe cari aceste 
„„» «puteri le vor crede necesare pentru a ocroti libertatea transi-. » «tului şi un regim echitabil pentru negoţul celorlalte natiuni». | | In acest articol din tractat Principalele "Puteri Aliate si Aso ciate, adică Marile Puteri cer ca România să primeâseă dinaintă- 
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“irept bune toate mâsurile pe cari numai ele vor crede; de cu- 

vinţă să le ia pentru a ocroti la noi pe cei ce şe deesibesc de 

marea rhulțime a Românilor şi a creştinilor, adică pe Ovrei, Unguri, 

Săcui, Germani, Ukrainieni, Ruşi, Sârbi, „Bulgari şi ălte seminţii 

toate câte sar. afla înăuntrul hotarelor noastre. Toate aceste 

„măsuri vor trebui a fi.cuprinse într“un alt Teactat încheiat între 

“Marile Puteri şi România : acest nou Tractat, cu totul deosebit, 

trebue: prin urmare primit de România pe “temeiul art. 60 din 

T'ractatul cu Austria, aşa cum Po alcătui Marile Puteri, fără ca. : 

“noi să mai. avem dreptul a-l schimba. România, pe .de altă 

parte, va putea fi trasă la răspundere de-adreptul de -Marile 

Puteri pentru. împlinirea ori căreia din îndatoririle ce acestea 

vor avea -căderea a-i pune astfel în sarcină. 

Aceleaşi îndatoriri întocmai trebue să primească, în fine, Ro- 

mânia, -mai întâi în privinta, transitului, — adică în privinta 

"dreptului de trecerea tuturor. mărfurilor străine care vor să ia 

drumul pe la noi, pe căile ferate sau şoşelele noastre, spre a 

merge fot în ştăinătate, — şi al doilea în privința comerțului 

pe care streinii vor voi a-l face la noi sau pe care noi vom 

voi a 'face cu streiuătătea. E Sa 

Cu alte cuvinte, toate mărfurile din ştrăinătate nu vor putea 

- trece pe la noi de aci înainte de cât aşa cum roi Marile Pu- 

teri şi numai astfei; iar pe de altă parte nu vom mai putea 

pici cumpăra nimic din străînătate,. nici vinde nimic ori-unde 

în străinătate de căt numai cu voia Marilor Puteri, 

Statul român, astă-zi, ca şi înainte de a veni în ajutorul alia- 

ților în acest războiu, avea dreptul să hotărască singur ce pur- 

tare să aibe cu streinii din hotarele sale. fără ca nimeni şă-i 

poată cere vre-o socoteală şi fără să fie îndatorat a asculta de 

pimeni. Aceasta este una din fețele aşa zisei neatârnărei desă- 

'vârşite, pe care Statul român a câștigat-o dupe lupte lungi şi 

jerife grele în trecutul nostru şi care se numește independenţa 
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politică. Românii au luptat în totd'auna întâi pentru ao do. 

_“bânâi cât mai deplină şi apoi pentru a o păzi cu totul neştir- 

bită, pentru că poporul român a simţit şi a încereat, cum, în 

„- -or-ee împrejurare, streinii se gândesc numai la ei şi prin ur- - 

mare amestecul lor în treburile noagtre numai spre binele nos- 

tru nu poate fi în cele de pe urmă. 

 



“din 4/17 August 1916, încheiat între România de o 

de celelalte State mici articolul 60 din tractatul pregătit. de ei 

_ 8: 
———— 

De asemenea Statul nostru s'a bucurat în totd'aună de la. războiul din 1877 si până azi. de dreptul de a îngriji singur şi de nevoile sale negustoreşii, spre a putea îidestula cât mai -bine pe locuitorii tărei, . dându-le: putinţa unui câștig cât mai mare față de streini. Acest drept al Statelor se numeşte indepen- dență economică 'şi este tot aşa de firească ca şi independenţa politică, 
„Astăzi. oamenii dreptăței se gândesc, că nu e bine şi nici fru- inos.-să se ia independenia nici chiar unui Stat vrăjmaş invins, necum să se întâmple aceasta de către. State Mari aliate unor State mai mici care le-au venit întrajutor în vremuri grele şi împreună cu care au câştigat victoria. 
Şi totuşi aceasta vor să ne silească a primi Marile Puteri astăzi, când este vorba să ne răsplătească de vrednicia nease- muită pe care neamul românesc. a dovedit-o în acest războiu, Nedreptatea e cu atât mai mare cu cât, atunci când ne-au ceruț ajutorul în 1916; Statele Mari, anume Anglia, Franţa, - Italia şi Rusia, au incheiat cu: noi un tratat, in care nu numai că ne făgăduiau în mod lămurit: şi foarte amănunțit toate ținuturile locuite de Români din fosta împărăție austre-ungară, până la Tisa în Banat, dar încă Marii noştri aliați ne făgăduiau, că în ziua când va fi a se face pacea se vor pnria cu noi întocmai cum se vor purta ei între ei, adică ne -vor da toată cuviința, socotindu-ne şi pe noi ca o putere cu drepturi egale cu celelalte puteri mari. Şi apoi, afară de aceâsta, ei au mai recu- noscut încă odată independenţa noastră chiar Şi numai prin aceea că au încheiat cu noi tractatul de alianță. i Iată cuvintele care vorbesc despre purtarea ce ne datorau aliaţii la facerea păcei; le găsim în articolul 6 diu 'Tractatul 

parte si Franţa, Anglia, Italia si Rusia de altă parte, | ă Ă cArt. 6. — România se va bucura de aceleaşi drepturi ca si «Aliaţii pentru tot ce priveşte. pregătirile şi tocmelile: păcei, «precum şi pentru tot ce priveşte desbaterea întrebărilor ce vor «fi supuse hotărârei Conferintei de: Pace». 
Astăzi Aliaţii cei mari nu mai tin socoteală de această fă - duială a lor. Ei ne poruncesc să semnăm fără întârziere, alăte uri 
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«cu Austria, vroind ast- fel a a ne sili să lovim singuri în dreptul 

nostru firesc la neatârnare. 
„Dintre celelalte State mici, au primit până acum clauzele 

„cuprinse în zisul articol 60, Ceho-Șlovacia” şi Polenia, adică 
statele cu totul noi. Serbia sa arătat nemulțămită pentru că-i 
se cere a recunoaşte, că prevederea privitoare la minorități din 

art. 60 se va aplhca şi la ţinuturile câştigate la 1913 prin pacea 
-de la Bucureşti, deşi ea primeşte această robire pentru ţinu- 
turile care i-au fost alipite acum din fosta împărăție austro- 
ungară ; de aceea Serbia nu a vrut a semna încă pacea cu Aus- 
tria. României i se cere a recunoaşte puterea articolului: 60 
asupra tuturor ținuturilor cuprinse între hotarele 'României 
“noi, fără nici o deosebire; delegațiunea româră a adus însă - 
la cunoştinţa Consiliului Suprem, că România nu o poate primi 
pentru nici una din ţările care au unit între ele spre a da 

_:noul Stat. românesc de astăzi. 
La întâmpinările Serbiei şi ale noastre, Consiliul ne-a răspuns 

-din nou, că nu-şi schimbă hotărârea şi că înţelege ca să ne su-: 

„punem şi să semnăm articolul 60 din tratat aşa cum Va în- 

„tocmit el. 
Vine însă în mod firesc în minie o întrebare: pe câtă vreme 

-vrea astfel Consiliul Suprem să înlănțue voința 'şi neatârnarea 

noastră ? 

Cuvintele articolului 60 din Tractat nu fac nici o deosebire; 

ele ne cer numai să ne supunem la tot ce vor hotărâ Marile 

Puteri a pune întrun Tractat special cu ele în privinta mino- 

'rităţilor, a transitului şi a negoţului cu celelalte țări. Ni se; 

„cere prin urmare a semna în folosul Marilor. Puteri dreptul de 

a ne înlănțui chiar şi pentru întotd'auna, făcând din noi, dacă 

“or, chiar şi robii ez pe vecie. d. 

Un asemenea drept nau îndrăsnit să ne „ceară nici chiar 

-Germanii, Ungurii, Austriacii, Bulgarii. şi Turcii la 1918 prin 

Pacea de la Bucureşti. 

Un asemenea drept mau dat in trecut, nici “ odată, Marii 

"Voivozi ai neamului românesc, Inaintaşii noştri, nici chiar 

Turcilor, în vremurile cele mai grele : ei sau jerifit, cu oştirile 

lor, dar nu sau supus. ” 

Iată ce ne cer Aliaţii cei Mari să Skmnăim în Tractatul cu 

„Austria. : 

4 
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Se va răspunde poate, că totuşi în fapt Consiliul Suprem. 
adică Sfatul Şefilor Marilor Puteri, a pregătit întreg Tractatul 
special ce trebue să semnăm . şi care cuprinde arătarea - amă- 
nunţită, odata peniru întotd'auna, a unor măsuri destul de bla- 
jine la cari Aliaţii înţeleg a ne supune, “ast-fel eă nu mai: 
putem avea alte: şurptinderi noi şi neplăcute pe viitor. 

Inainte de a vedea dacă aceste măsuri sunt aşa de blajine 
cum spun unii, este o întrebare dacă aliaţii nu înțeleg pe _te- 

„meiul art. 60 din Tractatul cu Austria a-şi păstra dreptul de- 
a schimba mai târziu ceva sau chiar de a mai adăoga preve- 
deri noi la Tractatul special ast-tel întocmit şi semnat. 

In afară de aceasta, nu trebue să uităm, că un Tractat intre: 
State se tălmăceşte întocmai ca şi O învoială scrisă între doi lo- 
cuitori ale unei aceleiaşi tări. Astfel în articolul 60 “din- Trac- 
tatul cu Austria se prevede că ne legăm a primi un alt 'Fractat 
pe care Marile Puteri ni-l vor întocmi, dar nu stă scris de loc- care este Tractatul ce ne legăm astfel a întări la înfăţişare. Prin urmare, dacă astăzi semnăm 'Tractatal cu Austria, aşa. cum ni se cere, Puterile Mari nu pot fi nici de cum legate a nu mai schimba -Traciatul special pe care sa întâmplat să-l cunoaştem ; mâine ele vor fi. în tot. dreptul, dacă vor vrea, să ne ceară a primi un alt Tractat în locul acestuia, 

Lăsând însă de o parte toate aceste “greutăţi, -să trecem la. arătarea şi Jimurirea Tractatului special pe care Pau pregătit. „pentru noi Mările Puteri. e 

II. Inţelesul articolelor mai însemnate din Tractatul.. 
special 

a) Preambulul - 

Tractatul special Intre noi şi Marile Pu 
„cuvinte înainte, inchipuind un «Preambul 
cele ce urmează : 
«Având în vedere că, în Tractatul de la Berlin, independenţa. «Rega'ului României n'a fost recunoscută de cât sub rezerva dunor anumite condițiuni ; 
«Că, de altă parte, Principalele Puteri Aliate şi asociate do-. «resc a recunoaşte fără condițiuni independența Regatului Ro-- 

o. N 

teri începe cu câteva. 
»; din care scoatem:



  

n 

«mâniei, atât asupra teritoriilor sale celor vechi cât şi asupra, 

aoilor sale teritorii; i INI 

«Că, în fine, România doreşte a da din propria sa voinţă - 

<chezăşii sigure de libertate şi de dreptate atât “tuturor locuito-. - 

«rilor din vechiul Regat al României cât şi. din teritoriile acum: 

«alipite, ori-care ar îi neamul şi. credința pe. care 0 aub:.u.... ăi 

. «Puterile Aliate şi Asociate” semnatare ale 'Traciatului din. ! 

«Berlin de la 13 Iulie 1878, luând în vedere îndatoririle. ce. 

«Guvernul Român, a primit pe temeiul 'Tractatului. de față,. 

_arecunosc, că România :esie desăvârşii desrobită (d6finitivement. 

-siibârâe) de condiţiunile puse pentru recunoașterea  indepen- 

«edenţei sale prin articolul 44 din 'Tractatul de la Berlin 1).»: 

| lată dar, că marii noştri aliaţi de azi fac iarăşi un lucru pe: 

care nu sa, gândit a-l face cu noi nici chiar Germanii în 1918: - 

şi desgroapă- o veche şi tristă amintire din 1878, cu totul uitată 

- de toţi, spre a ne spune apriat, că ei nu ne mai recunose nea- 

târnarea pe care am avut-o până acum, cu consimțimântul:- 

tuturâr puterilor: lumei, cum am crezut noi în timpul din urmă.. 

De asemenea nici pe viitor, această independența ei nu ne-o 

recunose decât numai «luând în vedere îndatoririle ce a primit 

«Guvernul Român pe temeiul 'Tractatului de faţă :» aceasta în- 

'seamnă, spus limpede, că suntem liberaţi de condiţiunile puse: 

sub înrâurirea germânului Bismarck la Berlin în 1818, dar numa 
e , , 

  

1. în acelaș fel, de altfel, vorbise Deiegaţiunei române Consilii su- 

prem prin glasul președintelui său, d-] Clemenceau, şi la 51 Maiu, în piină 

desbatere asupra minorităţilor : «Intrebarea este de a se «şti dacă, din: 

«pricina. trecutulni istoric al “unor anumite popoare, poate fi trebuineios: 

«a da, aş zice nu garanţii noi, ci garanții de un jel mai desăvârşit care 

«pot fi recunoscute neapărat de nevoe. E o întrebare, la care să răspundem 

«şi rog pe d-l Brătianu și pe toţi cei care ar avea observațiuni de acelaş: 

afol de făcut să fie bine siguri, că nu e vorba, de a umili pe nimeni, de 

«a atinge drepturile suverane ale nici unei naţiuni, dar, ori-cum, istoria 

noastră a tuturor, privitoare la minorităţi, nu este tocmai aceiași. Trebue. - 

«neapărat în privinţa aceasta -să se facă deosebiri, astfel că nu vroim a. 

«umili pe nimeni, propunând un drept de control...» 

Și, mai departa :. »sâm vroit să spun numai d-lui Brătianu că anume 

atradițiuni istorice au dăinuit până azi în anuine ţări, că îndreptări înte- 

ameiate pe aceeste tradiţiuni an fost cerute chiar cn înalt înainţe în alte! 

«Tractate pe care d-l Brăţianu nu poate să nu le cunoască şi că ele n'a. 

„putut fi obținute. ' 
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pentru a fi supuşi unor noi condițiuni cuprinse în Tractatul de azi, ceeace este, de sigur, acelaş lucru, dacă nu chiar mai rău, după cum vom vedea. 
Cuprinsul articolelor din Tractatul de -la Berlin, semnat de Franţa, Germania, Austro-Ungaria, Anglia, Italia, Rusia şi Turcia, fără România, este următorul : 
«Art. 43. —- Inaltele părți contractante recunosc indepen- «dența' României, supunând-o condiţiunilor arătate în cele două «articole următoare : 

| “Art. 44. — In România, deosebirea de credințe religioase şi «de confesiuni nu va putea fi opusă nimănui ca o pricină de «înlăturare sau de încapacitate în ceeace priveşte folosinţa drep- «turilor civile şi politice, primirea în întrebuințările: publice, «functiuni şi onoruri sau în exercițiul diferitelor profesiuni sau «industrii, în orice localitate ar fi. 
«Libertatea şi practica. exterioară a tuturor culturilor vor fi «asigurate tuturor: supuşilor Statului român, de asemenea şi «nici o piedică nu va putea fi adusă nici organizărei hierarhice „«a deosebitelor comuniuni, nici legăturilor lor cu şefii lor su- «fleteşti. | A 
«Supuşii tuturor Puterilor, negustori sau alții, vor Â tractati cîn România, fără ' deosebire de religiuue, pe un picior de de-. «săvârşită egalitate». | 
Articolul 45 vorbeşte, apoi, despre înapoerea Basarabiei către Rusia. 

„In partea înţâi a articolului 44, (şi ca o urmare a arţ, 43), stă tot greul. Se spune întradevăr acolo, că în România nu se poate îndepărta nimeni de la drepturile politice, adică de la dreptul de vot, de a fi ales: şi altele, numai din pricină că nu este creștin. Se ştie însă că Românii, fie cei din naştere, fie cei împământeniţi, nu au fost împiedicaţi niciodată la noi a avea credința religioasă ce au vroit; em avut astfel -mulțime de Ovrei împământeniţi, cari nn au fost opriţi din cauză că au Tămas cu credința lor dela exercițiul nici unui drept al lor. La noi nu s'a făcut niciodată deosebirea între oameni. după cre- dința lor, ci numai după cum sunt Sireini sau Români. Orcare ar fi însă înțelesul care trebue dat Tractatului de la Berlin, cum e oare cu putinţă, ca tocmai. Aliaţii noştri, care
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trebue să ştie cum ne-am jertfit pentru ei, să. uite, că, puţin 
după ractatul de la Berlin, țara noastră a fost recunoscută de- 
lumea întreagă ca independentă şi apoi ca Regat, deşi, în înțelesul 
dat de Marile Puteri art. 44 din Tractatul. de la Berlin, ea nw 
împlinise îndatoririle din acest articol, că prin urmare astfeb 

» sa recunoscut neîndoios României neatârnarea “sa fără nicio: 
condiţiune ; că aşa a fost tractată apoi de toate Putările lumei, 
mari și mici; că aşa sau incheiat toate convenţiunile pe cari 
Stateie streine le-au făcut de atunci cu Statul român; că în 
fine însuşi Tractatul de alianţă din 1916 este o mărturie vie, 
că nici unul din Marii noștri aliaţi de azi nu sa gândit până 
acum a ne lovi în mândria noastră până acolo, încât să nu mai: 
vroiască a ne recunoaste nici măcar deplina noastră neațâr- 
pare. Şi totuşi Preambulul Tractatvlui special dovedeşie, că, 
din nefericire, aceasta este acum cu putinţă pentru Aliaţii noştri, 

lată acum părţi din însu-şi cuprinsul acestui Tractat special, 
pa care Marile Puteri ne cere să-l semnăm neapărat, pe temeiul 
art. 60 diu Tractatul cu -Austria. 

El are două capitole: Capitolul I e privitor la minorități ; iar 
Capitolul II e privitor la transitul pe la noi şi la negoțul pe 

i ţ b) Capitolul privitor la minorităţi | 

«CAPITOLUL 1: 

«Art, 1. — România se îndatoreşte, ca să recunoască preve-- 
«derile cuprinse în artieolele de la 2 la 8 din acest capitol drept 
«legi fundamentale, ca nicio lege, nici un - regulament, nici o- 

«acţiune oficială să nu fie în contradicţiune :sau opoziţiune cu. 
<stipnlațiunile acestea şi ca nicio lege, nici un regulament. 
«nicio acțiune oficială să nu aibe o putere mai mare, decât ele». 

lată dar că prevederile din art. 2 şi 8, orcare ar fi, leagă 
voința legiuitorului român şi a neamului nostru: el va putea: 
să schimbe spre pildă chiar Constituţiunea ţărei; aceste pre- 
vederi nu le va putea însă niciodată schimba, orce sar putea 
întâmpla pe.viitor. Fără cea mai mică îndoială, că Statul nostru;. 
în felul acesta, pierde o parte din independenţa sa, iar dreptub 
sau de a yroi orce, adică Suveranitatea sa, este şi el atina..
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«Art. 3. — România. recunoaşte ca român, (ressortissaut 'rou- 
“-«main), de -plin drept şi fără nicio. formalitate, orce persoană 
«domiciliată la data punărei în putere a Tractatului de faţă, 
înăuntrul teritoriului întrag al României...» 

Ce se îuțelege prin domiciliu ? Este în deajuns oare ca un 
-strein. să fie de câteva zile în ţară spre a putea deveni Român? 

Austriacii, Ungurii şi Bulgarii se vor. putea lepăda pe dealtă 
“parte de naționalitatea română de vor voi, prin exerciţiul unui 
drept de opţiune, şi în acest caz vor păstra proprietăţile lor 
“imobiliare din România; noi însă nu vom putea alege între cei 
ce locuese azi între. holarele noastre. Aceiaşi lămurire trebue 
dată şi asupra articolului următor: 

«Art. 4, — "România recunoaşte ca români. (cessortissants POU- 
“«mains) de plin drept şi fără nicio formalitate, persoanele - de 
«naţionalitațe austriacă, ungară sau bulgară care sunt născute 
«pe teritoriile cedate României.. „dia părinţi domiciliaţi pe 
«ele, chiar dacă, la data punerei in putere “a Teaotatolui de: 
«faţă nu au ele înşi-le domiciliul” pe aceste teritorii... 

| <Art. 6. — Naţionalitatea română este câştigată de Sin drept, 
«prin simplul fapt al naşterei pe teritoriul românesc, orcărei 
«persoane care nu are o altă naţionalitate». . * 

Ari. 7 şi 8 hotăreşte Egalitatea: în totul a tuturor cetățenilor 
“astfel * recunoscuţi în România, .oreare le-ar fi credința, limba 
sau neamul, precum Si libertatea. în credința lor şi în întrebuin- 
tarea limbei ce le place. In faţa: 'Tribunalelor de asemenea va 
trebui să se facă uşurințe celor ce au altă limbă decât cea 
"românească, pentru întrebuințarea limbei lor. Aceste minorităţi 
vor avea în fine dreptul de .a înființa şi conduce cum vor 

_Yroi instituțiuni de „binefacere, şcoli, ete. . 
„ In şcolile 'primare din localităţile unde locuese minoritățile, 

se va vorbi limba lor, De asemenea o parte din banii Statului 
“şi comunelor -va trebui să se asigura gi lor în scop de educa- tiune, religiune sau binefacere. (Art. 9). | 

In ceeace priveşte Ovreii, se vor înfiinţa chiar” comitete şcolare, alese ni Mnto a veghea la o dreaptă împărţire a acestor - Tr 
i  
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Puterile Mari merg de altfel cu ocrotirea specială a Ovreilor 
mult mai departe, ; 

„Astfel: E 
dart. 11. — Ovreii nu vor f ţinuţi « a face nici'un act care ar 

«fi o călcare a Sabatului lor, şi nu vor fi loviți, de nici o de- 
- «cădere dacă nu vor a merge în faţa: Tribunalelor ori a înde- 

«plini acte legale în ziua Sâmbetei.. . » Singure numai îndato- 
"zirile militare rămân chiar şi Sâmbăta. România arată gândul 
asău de a nu face sau lăsa a se face alegeri, fie generale, fie 

  

" «locale, într”o zi de Sâmbătă ; nici 6 înscriere electorală nu va .- 
«trebui făcută Sâmbăta». | 

Art. 12 prevede, că o autonomie locală, în ceea-ce pri- 
„“veşte credința şi şcoala, „trebue să se înființeze în folosul. Se- 
“-cuilor şi Saşilor din Transilvania, sub controlul Statului. - 

Art. 43 în fine prevede, că toate. măsurile trecute în acest 
- „capitol vor putea fi schimbate de” Consiliul Societăţei Naţiu- 

nilor, cu majoritate. de glasuri. 
 Trebuesă spunem, că în Consiliul acesta sunt următoarele State: 
Statele Unite din Ametica, Anglia, Franţa, Italia, Japonia, a- . 
ceste cinci dintre Statele mari; iar dintre celelalte State nu 

sunt mereu aceleaşi, ci se schimbă dupe împrejurări, dar “nu vor 
fi niciodată mai mult de patru; acum. Marile Puteri au hotărât 

"că vor fi Belgia, Brazilia, Spania şi Grecia. | 
Aceasta însemnează, că tot Marile Puteri vor avea dreptul, pe 

temeiul art. 13, să modifice oricând. tractatul, şi ori-cum vor 

vroi ele. 
Acelaş Consiliu al Societăţei Naţiunilor care am văzut că este 

"în fapt numai o adunare a Marilor Puteri, va puteă lua ori-ce 
măsuri va crede de cuviință ori-de câte ori va socoti că Ro- 
mânia a călcat vreuna din “îndatoririle sale. Or-ce stai: din a- 

“cest Consiliu se va putea plânge de Români pentru a se lua 
măsuri împotriva lor. Măsurile se vor puteă lua şi plângerile se 
or puteă face, nu numai atunci când România a călcat vreuna 

“ din îndatoririle sale, dar şi atvnci când. Marile Puteri vor bănui, 

| că România are humai gândul să le calce, că e numai cu alte 

cuvinte o primejdie “de călcăre a acestor îndatoriri. 
In sfârşit or-ce neînțelegere asupra 'Tractatului între România 

Şi or-eare Putere, din Consiliul Şocietăţei Natiunilor, nu se mai
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recunoaşte a fi o afacere care priveşte numai România, ci se: 
socoteşte drept o afacere care atinge toate națiunile şi va fi 
supusă Tribunalului Special ce va înființa Societatea Naţiunilor, 
adică tot Marile Puteri, în acest scop. lată acum cuvintele a- 
cestui articol: | 

Art. 13. — România primeşte ca, în măsura în care 'prevede- 
«rile articolelor de mai sus privesc persoane din minoritățile - „«de neam, de credință sau de limbă; aceste prevederi să fie 
«socotite ca îndatoriri de interes internațional şi.să fie puse . 
«sub chezăşia Societăţei Naţiunilor. Ele nu vor, putea fi schim- 
«bate fără încuvințarea majorităței din Consiliul Societăţei Na- 
«tiunilor. Statele Unite din America, Impărăţia Britanică, Franţa, «Italia şi Japonia se leagă a nu opri aprobarea lor pentru: «or-ce schimbare a ziselor articole care va fi încuviinţată în forma «trebuită de majoritatea Consiliului Societăței Naţiunilor». 

«România primeşte, ca or-ce membru al Consiliului Societăţei «Naţiunilor să aibe dreptul de a semnala luărei aminte a Con- asiliului or-ce înfrângere sau primejdie de înfrângere a vre u- aneia or-care din aceste îndatoriri, şi ca Consiliul să poată pâşi: «cum va crede şi să poată da instrucțiunile care-i vor părea. «mai nemerite şi folositoare în acea împrejurare». 
«România mai primeşțe ca, în caz de neînțelegere asupra: «unor chestiuni de drept sau de fapt privitoare la aceste articole «între guvernul român şi or-care din Principalele Puteri aliate «şi asociate sau or-cară altă Putere, Membră a Consiliului So- «cietăței Naţiunilor, aceastâ neînțelegere să fie privită ca un «diferend cu caracter internaţional în ințelesul art, 14 din «Pactul Societăţii Naţiunilor>. | 
Să se mai observe în sfârşit că nici una din măsurile arătate până aci nu este luată pentru toate Statele, fie mari, fie mici. Dacă ele sunt drepte, ar trebui să tie luate pretutindeni. Dacă nu sunt pretutindeni, uşor ne vine bănuiala că Statele mari care nu vor să le primească la ele, nu urmăresc numai drep- tatea. De fapt, în America, milioane de Negri cer drepturi pe care Americanii nici nu se gândesc a le da, ăsemenea un foarte mare număr de piei galbene. Americanii nu au primit la ei e- galilatea raselor. Asemenea Englezii nu au dat libertatea Irlan; 

Mari ue uda ei tort re! fi Pila lor. In fine Statele ! , >. drepturile streinilor din pro- 
-  
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vinciile ce ele au anexat. Astfel se vede îneăodată, „că dreptatea 
Statelor mari e bună numai pentru ce mici, iar nici de cum 

nici vreun tractat de felul celui ce Marile Puteri 'vroesc acum 
să ne silească a semna, - 

“De aceia, încă dela 27 Mai, într'o scrisoare adresată Confe- 
rinței, Delegăţiunea română a declarat, că «in mod general, Ro- 

«mânia, este gata a încuviința or-ce dispozitiune pe care toate 

«Statele din Liga Naţiunilor ar primi-o şi ele pe propriile lor 
«teritorii. Alt- fel, România nu ar putea în nici un caz să pri- 
«mească amesțecul guvernelor streine în aplicarea legilor sale 
«lăuntrice». 

8) Capitolul privitor la transit şi comerţ. 

«CAPITOLUL II. 

aArt. 14. — România se leagă a nu încheia nici un tractat, 
«convenţie san înţelegere şi a nu lua nici O măsură, "care ar 
«împiedica-o de a fi părtaşe la or-ce Convenţiune Generală, care 
«ar putea fi încheiată sub auspiciile Ligei Natiunilor în vederea 
«unui tratament, echitabil pentru comerțul celorlalte Stata în 
«scurgerea unui timp de cinci ani, începând dela puneree în 

__«putere a tractatului de faţă». . 
Urmează îndatorirea ce-şi ia: România de a da şi tuturor 

Statelor Aliate sau asociate toate foloasele vamale pe care ea va 

găsi de cuviinţă a le da vreunuia din Statele inamice sau or- 

cărui alt Stat care ar avea cu acestea întelegeri vamale speciale, 
Iată dar, că timp de cinci ani România nu va putea lua nici 

2 măsură sigură în privinta vămilor sale, nici în ceea-ce pri- 

“veşte aducerea marturilor streine în ţară, nici în ceea-ce pri- 

veşte trimiterea mărfurilor noastre, cereale petrol, etc. în strei- 

nătate; or când: Marile Puteri vor -putea veni să anuleze aceste 

măsuri, căci ele ver trebui să “se potrivească cu prevederile | 

unei «Conventiuni generale» care nu sa făcut încă, ci care. se 

vă face când-va «sub auspiciile». Ligei “Naţiunilor, adică sub 
vcroiirea ei.. 

- Prin art: 14, România se “leagă în” afară de aceasta .a. 

păzi acea Convenţiune General, care, încheindu- -se sub” ocro- 

pentru ele. In aici o ţară civilizată nu există nici vre-o lege, |
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firea Ligei Natiunilor, nu va fi un simplu contract în care ia 
mod firesc România să fie parte, ci-va fi făcută, în prevederile | 

“ei mai înstmnate, de alţii şi anume, bine ințeles, de Marile Pu- 
teri. Marile Puteri prin urmare vor putea pune în Convenţiuna 

- ce vor vroi. Articolul sus-arătat leagă aşa-dar România nt nu- 
mai pe cinci ani, cum pare la prima vedere, ci pe un timp al 
cărui sfârşit nn se arată. Românii îşi pierd asttel în mod desă- 

„vârşit, dacă așa vor găsi cu cale Marile Puteri, putinţa de a-şi 
„vedea singuri de negoțul şi schimbul lor de mărfuri cu țările 

„ streine. Timpul de cinci ani este prevăzut în tractat: nunmaf 
"spre a se arăla până când Marile Puteri vor avea răgazul de 
a încheia Convenţiunea .Generală despre care se vorbeşte : Con- 
venţiunea însă ne va putea -lega pentru întodauna şi or-cum. 

Aceleaşi măsuri întocmai se iau în Tractat şi în ceea-ce pri- 
veşte transitul, adică trecerea mărfurilor streine pe la noi prin 

„țară ; de asemenea aceleaşi lămuriri trebue date şi în privinţa 
aceasta, - | 

Cetim întradevăr: | 
<Art. 16. — In aşteptarea încheerii sub auspiciile Societătei 

«Naţiunilor a unei convențiuni generale destinate. să asigure si 
„să ție libertatea comunicaţiunilor şi a tranzitului, România se 
«leagă a da pe teritoriul românesc şi pe apele sale teritoriale 
„aliberiatea de transit persoanelor, mărfurilor, corăbiilor, irăsu- 
„«riior, wagoaneler şi. curierilor postali în trecere venind, din sau 
«mergând spre. unul or?care din statele aliate sau asociata 
«şi a-i supune regimului celui mai favorabil ce-l „acordă or-cărej . «alte națiuni....... Mărfurile în transit nu vor fi supuse la plată 

„ xnici unei vame». . - o , 
- Articolul 15. preved e măsuri de favoare pentru or-ce vase 
sau corăbii aliate, iar în articolul 147 se cere internaționalizarea 
râului Prut, dupe ce România recunoaşte din DOu puterea Con- 
Yenţiunei generale ce e să se închee privitor şi Ja regimul in- 9 ternaţional al căilor pe apă. | 
In sfârşit aceste măsuri vor fi «reciproce» (art. 16 şi 18), adică şi celelalte state vor trebui să le ia față de R 
Această reciprocitate este dată însă numai pentru 

dere ; Biatele Mari sunt puternice din punctul de: y 
nomic 'şi singurul mmijloc-azeel 

Omânia, - 
prima ye= 
edere ec. avem de a ne apăra Contra pe 

m  
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"aste de a na măsuri privitoare la transit. şi la vâmi la voi. 
'Ugor este astfel a lua or-ce unealtă de apărare din mâna celui 
adab, şi apoi a striga că acesta slab n'are de cât să sa lupte 

„aşa cu cel tare, qăci e dreptca toţi să se poată măsura în a Mptă 
dreaptă la noi în ţară cu arme deopotrivă. 

Cu aceasta am afârgit arătarea cuprinsului amănunţit ș şi a a fn 
şelesului cuvânt cu cuvânt al Traciatului special intocmit ca e 
urmare a articolului 60 din Tractatul cu Austria. 

d) Rezumatul îndatoririlor impuse. 

„Din cele arătate până acum reiese 'în mod lămurit, că marii 
aoştri aliați, cu toate că sunt legaţi față de noi prin făgăduin= 
țela. cele mai mari, nu numai că nu se țin de ele, dar. încă, 
prin articolul 60 din Tractalul cu Austria, vor să ne silească -ș în 
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primi pierderea pentru întotdcavna - în folosul lor a neatărnăre i 

acastre politice şi economice. Hotărârile luate de Statul român i 
i 
ţ 

vor putea fi astfel puse sub supravegherea Marilor Puteri care . 
zor fi indrituite a lua or-când în privinţa lor or-ce măsuri vor 
zrede de cuviinţă. 

Tractatul Special cu Marile puteri nu fac de cât să Intăreas- 
că cuprinşul articolulni 60 din Tractatul cu Austria. 

“Ia preambulul său neatârnarea noastră e legată de condiţi- 
unile ce ni se impun prin noul Tractat. În partea privitoare la 
şninorităţi Marile Puteri Îşi păstrează dreptul de a scbimba or- 
când şi or-cum vor vroi prevederile 'Tractatului pe viitor; ele 
pot lua ce măsuri vor vrea Impotriva României, chiar şi atunci 
când vor bănui că e o numai o curată primejdie, că România 

ar avea de gănd să calce poruncile lor; de vor vroi, ele vor 
putea în fine da în judecată Statul nostru, or de câte ori un 
tat strein se va plinge vroind a ge arăta drept ocrotitorul mi- 
aorităților de la noi din ţară. 

Ja fine aceste îndatoriri ni le pun numai novă, celor mici, 
“dar Marile Puteri nu le primesc. In partea din Tractatul 
Special privitoare la transit şi la negoțul nostru, trebue de 

. asemenea să ne legăm pentru în totdauna a primi epitropia 
marilor puteri, fără a avea dreptul a face ce vom crede noi da 
Suviinţă pentru apărarea trebuințelor şi bogățiilor noastre, 

“Am arătat aci toată intinderea obligațiunilor ce am luă
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semnând “Tractatele: -partea care se- va înfăptui întradevăr din 
ele este'o altă întrebare, | a - 

- Pornind astfel de la cuvintele însăşi ale 'Tractatelor curat. 
""tălmăcite şi văzute în înțelesul lor cel mai aspru, mai trebue. 
date lămuriri, care. nu reies deadreptul din cuvintele 'Tracta- 
telor, şi asupra însemnătăței lor, spre a lumina cu. desăvârgire- 
calea pe care ne poate duee semătura care ni se cere. 

III. Insemnătatea clauzei minorilăţitor 
"Să vorbim mai: întâi. despre minorităţi, şi să încercăm a na: 

închipui ce sar putea întâmplă în această tară, dacă am recu- 
“moaşte îndatoririle din cele doua tractate. e 

- Pe. temeiul unor drepturi recunoscute cetăţenii României 
Mari care nu sunt Români nu vor face incercări de a se înţe- 
lege din tot sufletul cu. Statul. Român. pentru a &junge la e 
vială împreună cu noi cât mai mulţumiță și mai prietenoasă ș 
ci se vor obicinui a căuta sprijinul lor. în atară, la alte State, 
'Împrotiva noastră. Astfel vr-ce înţelegere imai adâncă, între ce- 
tătenii ţărei noastre se îngreunează. | 
Nu e cu puiintă ca cetătenii care vor avea necontenit ochii. 

aţintiţi spre Statele streine de la care aşteaptă ocrotire, să se. 
unească cu interesele statului în care trăesc.. | Se 

Inlăuntru, Statul Român nu va mai putea avea zile de odih- 
nă ; şi în loc să fie impăciaitori mulţi din ei vor: aştepta cu ne- 
răbdare prilejurile să ne caute pricină de ceartă, - 
„Pe de ultă parte, şi:aceasta este încă mai primejdios, Statele 
Streine. or de câte ori vor avea interes sau vor vrui să ne facă 
vre un rău, se vor putea amesteca în treburile noastre lăuntricg: 
fie aducând neințelezere intre cetăţenii țarei noastre fie schim. 
bând deadreptul măsurile pe cari, împins de nevoi, va trebui să le ia, poate, guvernul nostru. e | 

Ca să ne dăm seama bin: de ce grea e primejdia care ne ame- nință astiel în toată propăşirea noastră, avem de cât să adu- -eem aminte. că aproape toate faptele mari pentru “neamul poe mânesc ale inainitaşilor noştri în tot cursul veacului din urmă au fost facute impotriva voinței hotărâte fie nuimai 
Marile Puteri, (ie a tuturora împreună, cu Inpte si. 
grele : astiel, ca să nu: vorbim 'de prea multe, este 

a unora din 

“dupe jertfe 
uiiirea prin. -  
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-cipateior. :dela. 1859, întemeierea, dinastiei, războiul din 1876 
aşezarea neatârnărei noastre desăvârşite şi apoi a regatului, Şi 

:a3a mai departe. A ne supune în totul voinței streinilor şi a le 
da arme aşa de grele ca cele care ni se. cer astăzi împotriva 
noastră, este a. opri de 'sigur. propăşireă mai departe a neamu: 
iui nostru pe viitor. 
-Lupla pe care oamenii noştri de Stat au dus-o a fost totda-- 

“ana pentru, un cât niai mic amestec al sireinilor în trebile 

noastre lăuntrice. Numai asifel Statul nostru șia câştigat în 
„cele din urmă neatârnarga lui deplină. Simţimântul pururea viu 
şi adânc al acestei neatârnări este. semnul neamurilor mari şi 
alese pe lume ; el este acela care dă puterea cea mare statelor, 

putere pe: care nimic: nu o poate înfrânge, nici duşmanii din 

afară, nici primejdiile dinăuntru. A nu păzi cu sfințenie această 
“ mogienire de .or-ce atingere, ar însemna a micşora din puterea 

de viață şi de vroinţă a neamului românesc. Numai prin el stră-. 
„ MOŞIi noştri au dăinuit dealungul a douăzeci de veacuri în mij- | 

Jocul unor. primejdii şi greutăţi mult mai mari ca cele de azi. 
“ Acestea au fost de altfel spuse toate, cu: sufletul deschis, aşa 
cum se cuvine înire prieteni şi aliaţi, de către Delegaţiunea ro- 

mână Consiliului Suprem. Asa, în şedinţa; plenară a Conferinţei 

dela 31 Mai, Seful Delegaţiunei române a spus între altele : 

“«Un amestec strein, în timp ce nu ar da nici o libertate mai 

«mult peste cele ce Statul român este hotărât a chezişui tuturor 

«cetățenilor săi, ar putea din protivă primejdui opera de înfră- 

„Atire ce şi-a pus. înainte guvernul român. - 

«De o parie, unele minorităţi var crede deslegate de or-ce 

:ecunoştință faţă de Stat, care se întemeiază tocmai pe desfă- 

+gurarea - acestui simţimânt pentru a întări înfrățirea neamurilor ; 

«de. altă parte ar da naştere, unui curent care ar tinde să în- 

“fiinţeze două categorii de cetăţeni în aceleş regal; unii încre- 

uzători în grija Statului pentru ei, alţii aplicaţi să-i fie vrăjmaşi 

a3i, să caute ocrotirea îu afara hotarelor țărei). 

«Istoria dovedeşte, că, privită în felui. acesta, ocrotirea mino- 

'arităţilor a dus mai mult. la zdrugcinarea Statelor decât la în- 

stărirea lor»... 
«latoria ne arată şi pilde in privinţa aceasta. Asttel, Rusii 

„Sau amestecat în potitica Turciei pentru ocrotirea Creștinilor
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_ «şi sârşitul a fost fără 87 ez, pentr u Turcia, desfacerea si... Opera 
«nu era logică de cât numâi întru cât avea ca scop final inde. 
apendența aacestor popoare, | 
«Cu un alt scop, nu e cu putinţă, nici în interesul statelor, 
«nici în interesul minorităţilor, de a primi o asemenea regulă. 
„&m„Noi voim a înființa cu toţii o lume nouă care să ia locu? 

„acelei vechi, Această lume nouă trebue înființată în aşa fel, în 
icât Statele sa găsească în cetățenii lor fii devotați şi o viaţă- 
«de armonie frăţească. Dacă minoritățile ştiu că libertăţile ce 
au le sunt garantate nu prin grija statului din care fac parte, 
«ci prin protecţiunea vre-unui guveru strein, temelia însăşi a 
«Statului se va clătina»... | - | 
«Ar fi o greşeală capitală a face ca aceste legături prietenești «să atârne de un al treilea. orcare ar fi el». - E 
'«Nu e nicidecum greu câ drepturile minorităţilor să fie reen 

«noscute. Toate Statele acum reprezentate aci sunt convinse de „ «nevoia neapirată de a respecta şi desvolta aceste libertăţi. Lă- «sați numai ca aceste “State să propăşească în singurele condițiun; «care ingădue aşezarea pacinică şi temeinică a stărei generale «politice pe care trebue vo înființăm astăzi - 
Delegaţiunea română a căutat în aeeiaş zi a arăta şi nete 

meinicia întâmpinărilor ce Cohsiliul Suprem ne-a adus: _ 
«În intezesul însuşi ce trebue să aibe intemeietorii Ligei Na- <țiunilor de a preveni or-ce contradicţiune în privinţa marilor «principii din cari ea se inspiră, este nevoe a se evita ca mem. „«brii dirigenţi ai acestei instituțiuni să ia atitudini care vu ar «fi identice pentru toate Statele »...... 7 

„_«Ţiu să spun, cu toate aceste, că România nu merită situa: _«ţiunea ce unii vor a-i impune astăzi. In or-ce caz, ne aflăm; «—cel puţin aşa am înţeles noi întotdeauna, — în fața. conferinţii «Puterilor Aliate şi Asociate cari au luptat spre a: înfăptui «Între altele şi egalitatea între marile şi micile State, precura gi «spre a înființa regule care să servescă de acum înainte drept «principii şi precedente. Printre aceste regule, observ aceia «care tinde astăzi a hotărd clase deosebite în ceea-ca Privegtă «Suveranitatea Statelor. Ina numele României, nu pot prizoi a. 
“cest principiu»... i e 
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Cara pe de. alta parte Preşedintele Conferintei spusese, In fe 
privința ta întelesului clauzei minorităților : _ e d a 

[us Nu cred că ar fi umiliior pentru România de a “eitoi sfa- 5 
| «turi-prieteneşti, date ds State care se numese Statele Unite De 
«din America, „Marea Britanie, Italia, Franta», 

eul delegaţiunei 1 i româna a răspuns: : 
FT aNU Bt vorba aci de sfaturi prieteneşti, ci de. CGI 4, 

/ «contractuale ; guvernul român va fi în totdauna dispus să + d 
|| sp «primească sfaturi de la prietenii săi cei mari. Dar nişte sfaturi. f -7 

+4 <înserise în tractate, sub forma unor îndatoriri precise de la bi 
«guvern la guvern, nu rai au numai acest caracter curat prie- 
“teneseaa e ... 
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j za povatne d'încheiat, astfel: | 

4k m n formalat, Dotanilor, observaţiăiiile atâstea Ta scurta 'ex- | 
«punere ce vam cetit, nu numai în numele independenţei. Sta- i 

“atului Român, dar în: puumnele celor două mari principii pe cari | 

«le. veprezentă această Conferenţă, unul din aceste principii i 
«privitor la pacea, ordinea, frăţia între “popoarele” unui acelaş | 

«Stat, ceilalt privind. la egalitatea tuturor Statelor, mari" şi mici, 
„«când este vorba de drepturile asupra legislaţiunei lor interne. 
„Iată de ce cer, în numele României, să nb i-ge impună condi- 

<ţiuni, pe care ea nu le poate primi». Îi 

„Faţă de toate acestea, iată ce ani propus noi la 34 Mai, în' 
“privința minorităţilor: 

«În interesul ljbercăţei şi al justitiei peurzru toți, tot ca și in 

«acel al propăşirei sale lăuntrice, România este hotărâtă a asi- 
«gura drepturile minorităților. In acelaş interes, ea nu cere 

«pentru sine, ca Stat independent, nici un tratament exceptional; 

«dar ea nu: poate nici să primească a îndura un regim special, 
«căruia nu sunt constrânse alte State snverane, iată de ce, ea 
«se declară gata a pune în proectul de tractat.... „ textul ur 
amător : 

«România acordă tuturor minorităţilor de limbă, neam şi cre. 

«dință, cari locuese înăuntrul noilor sale hotare, drepturi egale 

cei cala care aparţin celorbalți cetățeni români, 
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IV. însemnătatea clauzei transituiui şi comerțului, 
„+ In eeea-ce priveşte transitul şi negoţul, Delegaţinnea româuă E a declarât în seris pe de altă parte, tot încă de. la 31 Mai, cele ce urmează ; | | “România este dispusă a Ina toate măsurile destinate a uşura «transitul şi a desvolta comerțul. cu celelalţe natiuni». 

„ “Ea vă primi în privința aceasta toate dispoziţiunile de ordin «general pe cari Liga Naţiunilor le va edicla gi cari ror fi aplicabile tuluror Statelor din. această, Ligă, precum şi acelea «stabilite în deosebitele comisiuni speciale ale Conferintei Păcei, «pe cari delegaţii români le-au primit». 
Consiliul Suprem, dimpotrivă, ma vrut să-şi schimbe hotără- rea:de a ne cere să semuăra articolul 60 din Tractatul cu Aus- "tria şi Tractatul special cu Marile Puteri. Consilini suprem al Marilor Puteri ţine astfel să fe el slipân pe toată gospodăăia tărei noastre, : LL E i E „: Două sunt foloasele mari pe cari: Marile P 

tragă din supunerea noastră. E Sa a | Mai întâi ştiut este, că în tin:;pul acesta de dupe război Ma- rile Puteri luptă diu greu fie-care pentru. sine să-şi îndrepte. gospodăriile lor stricate în urma războiului; .de aceia cele şi ! mai ales unele. din ele, vor să fie asigurate că nu Vor întâmpina nici o piedică in desfăşurarea negotului. lor. din afară, Marile „Puteri vor să fie sigure că pe piețile străine Au se Yor_ ridica alți concurenţi noi din partea Staiclor Mici. a - „Pentru aceasta au nevoe să nu lase să iasă din  cele-Palte tări, de cât ceea-ce ver ele, cu atât mai, mult cu cât de anele „din produsele acestor țări ICI, cum sunt cerealele Şi mai ales petrolul -nostru, ele au o foarte mare: nevoe, aa Marile Puteri îşi pregătesc astfel prin articolul 60 ş 
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SUS numit gi, Tractatul care-l desvoltă, o.unealtă desăvârşită: a domniei lor „economice asupra noastră: regimul vama! va putea f trolul lor, iar deumurile. ţărei Je vor puiea înirebuint „Yo conveni: lor mai. bine. n pă 

„Urmarea ar fi, că România se va afla în acest caz în nepu- „putință de a-şi înființa sau. reface 0 industrie şi în genere E 4 i ducțiune mai largă, de Qare-ce nu va puiea | n 
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mai puternică de ocrotire a începuturilor sale. Pe de altă „parte 
Româniă nu ar putea vinde nici' chiar în ţările vecirie produ- 
sele sale, atunci când nu ar conveni Marilor Putori, de oare-ce 

acestea ar pulea 'trimete acolo chiar pe la noi prin țară. măr- 
furile lor spre a le goni pe ale noastre. Chiar la noi în ţară, 
streinii şi-ar putea vinde mărfurile, iar ale noastre ar fi greu de 

“ desfăcut, Intun cuvânt nu-i nimic dacă România va trebui să 

zămână săracă, pentru ca streinul să se poată inabogăţi cât mai 

aşor. 

“Al doilea” folos mai insemnat, pe cari marile Puteri înțeleg 

să-l tragă din primirea de către. noi a prevederilor economice 

din Tractatele ce vor ane' impunea, este în legătură cu poli- 

tica lor generală. . S 
Consiliul suprem are mare grijă, întradevăr, ca Austria si 

Ungaria nouă, întrun caz de riou războiu, să nu treacă iar 'de 

“partea Germaniei. Consiliul suprem are slăbiciunea de a crede 

„că va reuşi a le opri pe această cale, purlându-se cât maibin6 

-*- “acum eu aceste țări. El uită însă ptea des că aceste tări, au 

- fost vrăşmaşe. Aliaților şi că Ungaria mai ales sa arătat chiar până 

: azi. 0 primejdie pentru un Aliat credincios cum am fost noi. 

"Astfel Austria şi mai alos Ungaria, deşi în unele privinte au 

suferit mult mai puţin de cât noi, 'se plâng mereu pe lângă: 

“Marile Puteri. că viaţa lor este astăzi peste . putință -de grea. 

Si Marile Puteri nu numai că se gândesc a le crede “în “totul, 

dar: vor să ia un rând întreg de măsuri care să le uşureze traiul 

în dauna ținuturilor cari au tăcut parte din fosta împărăție aus- 

tro-ungară şi câre an alipit: la, alte State vecine sau au înfiin- 

dai alte State noi. De aceia, Marile. Puteri se gândesc a. lega 

A0ate aceste ţinuturi printro serie de îndatoriri economice în 

“folosul Austriei şi” Ungariei. Aceasta înseamnă reînființarea până 

într'o' măsură, din punctul“ de vedere economic, a: vechei' unt 

tăți habsburgice. în dauna noastră şi a altor state mici. “Noi 

“nu punem că nu "trebue să facem negoţ cu Austria şi Ungaria, 

dar întrebarea este dacă trebue. să jertiim nevoile noastre în 

tolosul vrăşmaşilor. noştri numai. şi numai pentru a raulțumi. 

| “Marile Puteri într'o părere cu totul greşită a lor. 

Acestea erau de spus în ceea-ce priveşte înţelesul şi Insernnă- 

ţatea clauzelor privitoare la minorități, transit. şi comerțuk 

„exterior, 
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plenară, _precum urmează : 

    

Y. Părerea Marilor Puteri asupra deosebirei între Statete 
Mici și Statele Mari 

O întrebare” firească se naşte Însă: oare Marile Puieri ne incearcă în nici un fel să îndreptăţească purtarea lor laţă de- & uoi ? Și în ucest caz ce temeiuri aduc? 
„.. Marile Puteri se feresc a spune că ar voia lovi în neatârnarea. - ţi în demnitatea noastră. 

Ele spnn insă răspicat, întâi că ele au câştigat războiul, al doilea că numai ele vor asigura pace în noua aşezare a lumei, „al treilea, în sfârşit, că ele au creat Statele Mici eşite de pe arma dărâmărei împărăției Austro-Ungare şi printre. acestea ş pe noi. Astfel ar. avea un drept întreit de a întinde epitropia lor asupra noastră, n 
- Câte trele aceste temeiuri sunt însă cu desăvârşire greşite. Mai întâi războiul nu a fost câştigat numai de Marii Aliați ci de toți la un loc, şi nu se ştie ce sar fi făcut cei mari fără cei „mici. Al doilea Consiliul Suprem al Statelor Mari până acum au numai că nua*păzit Statele Mici, ci dimpotrivă aproape nu- mai neajunsuri le-a adus; tot asemenea în trecut nimeni nu . poate pune It îndoială marile foloase ce Statele mici au adus pentru paza Statelor Mari, pe când toată lumea 7ecunoagie că Satela Mari au fost în multe privinţe o grea primejdie  pentrn. Statele Mici. In fine, al treilea, a spune, că Statele Mari au creat „România şi, încă mai mult, a spune că au creat-o acum este « mu Cunoaşte adevărul. România este creațiunea firească a nea. mului românesc, prin lupte şi suferinţe grele de sute şi sute de aui, de cele mai multe ori chiar impotriva dorinţei şi vrointeţ; Marilor Puteri. . - „Preşedintele Conferenţei a Spus cu toate acestea că noile State . Mici şi între. ele şi România Îşi datorează ființa lor Marile» eri. a | „lar preşedintele Wilson a vorbit în ziua de 34 Mai, în şedinţa, |     

   



  

initate şi mandrie. Doreac să trag “luarea. aminte asupra unei: 

îfeţe a aşezământului la care lucrăm cu toții. Noi voim să ră- 

jmoâie pace în lume, şi să piară orice. turburare-şi primejdie pe: 

'eviitor. O condiţiune de temeiie pentru aceasta este o împărţire 

«dreaptă a ținuturilor după legăturile şi voințele populațiunilor. ; 
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După ce. se va face aceasta, Puterile Aliate şi Asociate vor ga? .. 

«ranta dăinuirea aşezământului, pe cât eu putință: mai drept, la; : 

«care vor fi ajuns. Ele singure. vor lua îndatorirea şi sarcina - 

cacestei garanții ; asupra lor va cădea în mod firesc răspunderea 

«cea mâi mare, după cum tot ele au făcut, din puterea însăşi a - 

_ «lucrurilor, efortul cel mai mare în războiu ; şi nu trebue uitat. 

«că garanţia din urmă a păcei obşteşti este forța'lor. Faţă de toate * 

«acestea, este oare nedrept ca ele să vă vorbească, nu ca dictatori, | 

«ci ea sfătuifori şi prieteni, şi să vă spună: Nu putem garanta 

«hotarele voastre, dacă nu credem câ împlinese oarecari condi- 

 «ţiuni drepte? Aceeaşi judecată se potriveşte şi cu mincritățile. . 

«Dacă vroiţi ca Principalele Puteri Aliate şi Asociate să garan- - 

«teze fiiuța însăşi a Statelor, este oare nedrept ca să li se dee. 

«mulțumire asupra unor măsuri spre a hu lăsa pricine de. tur- : 

«burare, mhăsuri pe cari le cred neapărat trebuitoare peniru a 

dnlătura pricinile viitoare de războiu? Cerem prietenilor noştri: - . 

«din Serbia şi România să credă, că nu vroim astâzi să aducem : 

«atingere unor suveranităţi vechi şi recunoscute ; dar la ţinu- 

«turile pe cari se intindeau aceste guveranități, tractatul de faţă - 

- «de pace va alipi nâult de tot». 
«Eu am nădejdea, că vom ajunge —acesta e scopul nostru— j 

«la o lucrare împreună prietenoasă de bună voe pe singurul 

- «temeiu cu putință. Acest temeiu, trebue să-l spunem: numai. 

ada acolo de unde vine forța va fi ținută pacea; în forța sin- 

«gură stă garanţia suvremă a acestei păci»- 

    
«ste sigur, că Marile Puteri, priri” jertfele lor, au asigurat 

tcari îi mulțumesc în numele Statelor mici, — atunsi când ne-a 

incredinţat că grija Marilor factori politici ne este câştigată g 

«pă vrea să garanteze siguranţa tuturor; voi adăuga anume, că 

«păapundereu.. flecărui Stat nu încetează prin. aceasta da a ră- 
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 core zRg a Tăspuna între 

La âGsieă Seful Dolegaţiunei române a răspuns Între altele: - 

dxictoria marei cauze a tuturor;: dar îmi voi lagădui să adaog - 

4ceva la cuvintele ' pe care Preşedintele le-a spus, —şi peniru.. 
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-4mânea cum a' fost, în: ceea-ce' priveşte: neatârnare şi siguranța 
«sa. Aslfel, astăzi, România “este nevoită a asigura, cu' trupele 

mul -dsale, nu numai “apărarea hotarelor sale, dar. încă şi apărarea, 
7 „unei cauze care atinge întreg mijlocul Europei. Prin urmare, 

ate da. «deşi Puterile Mari au o sareină mai. mare, în măsura întin- 
XX X-ederei lor, cu' toate aceste răspunderea şi sarcinile Statelor in- 
< —— «dependente rămân întregi, orcare ar îi intinderea lor», 

ir, | „VI. Conciuziuni asupra situaţiunei de astăzi 

- „o Orcare ar fi în fine îndreptăţirea pe care Marile Puteri în- 
„cearcă a vo “da purtărei lor faţă de noi şi fie că această îndrep- 
tățire ar fi bnnă, fie că ar fi rea, o mare îngrijorare ne-ar. putea 

“cuprinde: Cosiliui suprem al Marilor Puteri va vroi .de sigur 
cu orce preţ a ne face să ne încovoiăm la porunca ui, şi a ne 
lua asttel neatârnarea de până acum. e | 

La aceasta: vom răspunde mai întâi, că Rornâniia a trecut în 
istoria ei din cea din urmă jumătate de. veac şi chiar. de curând 
de tot prin împrejurări încă şi mai grele şi în totdeauna le-a “învins. Le-a învins, pentru că patima îndârjilă pentiu neatâr- 
nare a marilor noștri înairitaşi şi oimeni de Stat a fost în tot- 

-deâuna neştirbită; pentru că au: âvut încredere: în piilerea de „viaţă a neamului românesc şi în izbândă. în totdeauna nsin- “frântă a dreptăiei în istoria lumei. Numai popoarele . care âu 
pierdut această îndârjire şi această încredere şi-au putut pierde 

e
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neatârnarea. 
Dar în afară de aceasta să nu uităm u vedea lucrurile cum sunt la Conferinţă Păcei. Consiliul suprem al Marilor Puteri este una şi liecare din aceste Mari Puteri est altceva. Sunt „ foarte puţine Puterile” Mari care. să fie muliumite cy adevărat „de cele ce ă făcut şi fuce Consiliul supreni la, Conferinta Păcei. | Astăzi greutătile pe care şi le-a pus singur în cale Consiliul 

i : săprem precum :şi marile greşeli, pe cari “le-a făcut în- atât” de multe privințe, îl” fac aproape neputincios -să ăseze noua stare de lucruri în Europa de răsărit; în -orce caz, în “schimbul „jertfei neatârnărei noastre, el nu ar putea să ne dea'nici ce puțin asigurarea liniştei sau a unui trai mai bun al locuitoritor: „ărei noastre, În sfârşit dreptatea cauzei noastre este Cnnoscută | 
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-1ot mai mult în tările mari. din străinătate; Nu a avem decât să: 

lucrăm din. răsputeri spre a o face. cunoscută „mai departe de- 

Tumea întreagă, şi atunci chiar şi dacă nu vom izbuti a câştiga 

cu. noi pe toti oamenii. de Stat din fruntea guvernelor “Sta- 

telor Mari, marile opiniuni. publice din streinătate, luminate: - 

asupra propriilor lor interese faţă de noi, vor sfârşi prin a-. 

schimba părerea guvernelor lor. 

„„Altor state mici aliate, cum e spre pildă Belgia,. nu se cere: 

"+ seeace ni se cere nouă. Statelor care mau. intrat în răboiu, au- 

“stat nepăsătoare şi mau făcut jertte pentru aliaţi nu li se cere: 

nimic. Nici chiar. “Germaniei. vrăşmaşe şi învinse. nu i-se impun 

“ eontrolul minorităților ca novă. 

Pentru [nimic în lume, nu trebue să primim. a semna că 

" derea „noastră din rândul Statelor libere. A semna este a-şi lua 

" îndatoriri hotărâte, chiar. dacă în acelaş timp am proclama în Pare - 

lkment câ vointa ne-a “fost siluită. A semna şi a face rezerve 

altfel decât în însăşi “Peactatele semnate este a face cunoscut, 

că nu voim ţinea seamă de cuvântul nostru 'dat în scris, şi a- 

ecaala ar îi şi mai rău. 

„Condiţiuni ca cele ce Marile Puteri Aliate nouă vroesc astăzi 

să ne silească a primi, ne-ar (i putut irapune Germania, atunci 

end armatele ei călcăzeră pe cea mai mare parie a pământului” 

nostru și cână, legaţi de mâini şi de picioare din vina tot a- 

Marilor noştri Aliati, eram În neputinţă desăvârşită de a avea 

sr-ce voință ; azemenea condițiuni; iasă nu putem îi constrânşi 

a primi dela nişte Aliați, pentru cari noi am jertfit totul şi a- 

lături de cari stăm învingători. Să nu uităm întradevăr că noi 

am fângerat şi am suferit chiar mai mult decât cei mari. De-| 

„parte de noi gândul de a: precupeți sângelă nostru; dar nu 

putem lăsa să se, nesocotească nici morţii noştri şi nici marea 

cauză pentru care ei şi-au dat viaţa. 

Acum, vroind a ne “intimida, Consiliul Suprem ne aruncă în- 

vinuiri imaginare şi în cel mai blând caz nedrepte: că am fi 

intrat târziu în războiu, că am fi încheiat cu, Germanii Pacea 

de la Bucureşti şi că nu am vroit să ne supunem lu'uror ordi- 

nelor ce el a înţeles a ne da. Consiliul Suprem pare anu ierta 

guvernului României că sa gâvdit mai -nainte de toate la nea- 

mul zomânesc şi la drepturile lui. bstăzi, acest Consiliu care 
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aiurea. se face apărătorul democraţiei, pare a nu voi să îngâdae 
: . guvernului nostru răgaz nici măcar pentru a se sfătui cu Par. 
:- “Tamentul, - aa 
; + Încercarea grea prin care România trece astăzi nu trebue 
„mici de cum să ducă la schimbarea politicei ei externe şi înde 

„părtarea ei de Aliați. | | 
“Le vom, rămâne prieteni şi recunoscători pentru binele ce au 
făcut neamului nostru. Ba chiar mai mult : interesele pe cara 

„de apărăm noi astăzi le sunt comune şi lor. Şi astfel nu facera 
ide cât sâ pregătim o uniune încă şi mai temeinică pe riitor, 
:4n care demnitatea şi interesele vitale ale fiecăruia dintre not 
-*or fi -pe deplin respectate, | 

26 Nov. 1919,



 
 

 
 
 



  

ANEXE 
A. Tractatul de Alianţă din 4/17 Aug. 1916. | B. Articolul 60 din Tractatul de Pace cu Austria. | C. Tractatul Special privitor la minorităţi, transit şi comerţ. i D. Şedinţele Plenare ale Conferinţei dela 99 şi 31 Maiu 1949: (Teztul stenografiat al desbaterilor,). e? 
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4 TRACTATUL DE ALIANTĂ 
A _ DELA 4/17 AUGUST, 1916 - Ta 

emana menire let Nera vea are 

- ari, 4. — Franţa, Marea Britanie, Italia, şi Rusia garantează 
integritatea teritorială a regatului României în toată întinderea 
graniţelor sale de acum. ” 

Art. 2. — România se indatorează a ataca Austro- -Ungaria în 
condițiunile arătate prin convenţiunea militară ; România se în- 
datorează de asemenea de a înceta, îndată după declararea de  : 
război, orice relaţiuni economice sau schimburi comerciale cu: 

„Înamicii Aliaților. 

Art, 8; — Franţa, Marea Britanie,. Italia şi ; Rusia Pecunose 

României dreptul de a anexa teritoriile monarchiei Austro- Un-: 
gare, stipulate şi determinate la art, 4. 
„Art, 4. — Limitele teritoriilor menţionate la art. . “precedent, 

„unt, fixate precum urmează : 
” Linia de demarcaţiune va începe pe i Prut, la un punct al ho- 

| tarului - de acum între România şi Rusia, aproape de Novoseliţa şi 
„va urcă acest fluviu până Ja hotarul Galiției la confluenţa Prutului 

cu Ceremuşul. In urmă ea va.urma frontiera Galiției şi Bucovinei 
şi acea a Galiției şia Ungariei până la punctul Stog (cota 1635). De 
acolo ea ya urma linia de separaţiune a apelor între Tisa şi Viso. 

- pentru a atinge Tisa la satul Trebusa în susul locului unde se 
"uneşte -cu “Viso, Din punctul aceata, ea va coborâă pe talwe- 

gul Tisei până la patra kilometri în. iosul confiuenței sale cu 
Szamos, “lăsând. satul Vasares: Nameny României. Ea va urma 

“apoi direcțiunea Sud—Sud—Vest până la un punct la şase km. 

R Răsărit de oraşul Debrețin. Din acest „punct ea va atinge 

: : . 3
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Crigul la trei kilometri în jos de unirea celor doi afluenţi ai săi. 
Crişul alb şi Crişul repede. Ea va trece apoi pe Tisa la înăl- 
țimea satului A!gye, la Nord de Seghedin, trecând la Apus de 

„„Batele Croshaza 'şi Bekessamson la trei kilometri de care va 
face o “mică curbă. Dela Algye linia va coboră talwegul Tisei 

„= până la confluenţa sa. cu Dunărea şi în urmă va urma thal- „ avegul Dunărei până la “graniţa actuală a României. 
„România se îndatorează a nu ridica fortificațiuni în fața Belgradului într'o zonă ce se va determina tu urmă şi să nu. „fie în această zonă decât «forțe necesare serviciului de poliție “Guvernul Regal: Român, se îndatorează ă îndemniza. pe Sârbii, din regiunea Banatului, care părăsind proprietățiie lor, ar „voi să emigreze, în timp de doi ani de la încheerea păcei. Art. 5. — România de o parte şi Franţa, Marea Britanie, i "Talia şi Rusia de altă parte se îndatorează de a nn incheea „pace separală sau pacea generală, decât împreună şi în ace- 

“laşi timp. | | N | | 
“Franţa, Marea Britanie, Italia. şi Rusia se îhdatorează de ase- - | __menea, ca, la Tractatul de pace, teritoriile Monarchiei Austro- „Ungare, stipulate la Art. 4, să fie anexate la “Coroana - României. 

Ark 6. — România se va bucura de aceleaşi drepturi ca şi 
- Aliații pentru tot -ce priveşte preliminările, negocierile păcei, 
precum şi .dezbaterea chestiunilor care vor fi supuse hotărârilor Conferinţei de Pace. . - | 

Art. 7. — Puterile contractante se îndatori ază să păstreze se: cretă convențiunea de față până la încheerea păcei generale. 
„N Făcut în cinci exemplare la Bucureşti îu ziua de 4 (7 Au gust 1916. , | ÎNC a 0 ON o 
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8: TRACTATUL CU AUSTRIA 
| „Articolul 69 
„(Partea a treia Secţiunea patra, capitolul 

asupra homâniei) i 

| 3
 

România primeşte inserțiunea întran Tractat cu 1 Principalele 
Puteri Aliate şi Asociate a dispoziţiunilor pe care aceste Puteri 
-18 “vor socoti necesare. pentru a ocroti . în România interesele 
“Aocnitorilor care: se deosebesc de majoritatea populaţiunei prin 
rasă, limbă sau religiune. | 

România primeşte de asemenea. inserţiunea întrun. Tractat 
cu Principalele Puteri Aliate şi Asociate a dispoziţiunilor pe 
care aceste Puteri le vor socoti necesare pentru a ocroti liber. - 
tatea transitului şi un. regim „echitabil pentru. comerţul celor- 
Yalte naţiuni. - 

 



  

c. TEXTUL CONVENTIUNEI SPECIALE. 
"= Pa em Te semene 

Intre Statele U, Unite “ale A mericei, Marea Britaniei Franța, Ita- 
lia: şi Japonia desemnate ca principale puteri aliate şi iasceiate 

„de o parte şi România de altă parte: a 
“Considerând că in virtutea trătatelor semnate de principalele 

puteri aliate şi asociate, de altă parte, - largi măriri teritoriale 
sunt sau vor fi obţinute de Regatul României ; - | 
Considerând €ă în 'Tractatul dela Berlin independența Rega-. 

tului. României ma fost: recunoscută de cât sub rezerva UnOP 
anume comdiţiuni ; 

Considerând de altă parte că principalele; puteri aliate şi aso- 
ciate doresc să recunoască fără condițiuni independența Rega- 
tului României, atât pe vechile cât şi pe nouile sale teritorii; 

| Considerând în fine că Romănia este doritoare: de a da de 
bună voe garanţii sigure de libertate şi dreptate atât tutulor 

“locuitorilor din vechiul Regat al României cât şi celor din teri- 
E toriile transferate din nou, rasei sau religiunei căreia aparțin; 
"In scopul acesta, reprezentanții aci prezenţi ai Inajtolor părti 
contractante şi anume: 

Preşedintele Statelor-Unite ale; Aumnericei, M. s. Regele Rega- 
tului Unit al Marei Britanii, al' Irlandei şi al teritoriilor brita- , 
nice de dincolo de mare, Împărat. al Indiei, Preşedintele Repu-- 

„-. blicei Franceze, M. S. Regele “Maliei, M. Ş. Impăratul Japoniei. 
şi M. S. Regele României, 

„După ce au schimbat deplinale lor puteri recunoscută în bună __ şi legală formă, au convenit .asupra următoarelor stipulaţiuni Puterile aliate şi asociate, semnatare ale tratatului de Ber- 

   

 



   
zi “Sin din 13 Iulie 1878, luând în considerar obligațiunile con- 
a? . Aractate în virtutea prezentului tratat de către guvernul român 
„1 =+veeunose că România este definitiv liberată de condiţiunile puse 
- “a recunoagtesea independenţei. sale prin articolul m din Tra- 

| „datul de Berlin. 

ăi art 1. — România se. angajează ca stipulaţiunile conţinute 
An art..2—8 din prezentul capitol, să fie recunoceute ca legi. 

- fundamentale. ca nici o lege, nici ua regulament, nici o acţiune. 
“oficială, să nu fie în contrazicere sau în opunere cu aceşte sti- 

- pulaţiuni şi ca nici o lege, nici un “regulament, nici o acţiune 
„soficială, să nu .prevaleze în contra. lor. 

Arh 2, — Guvernul României se angajează să acorde tuturor. 

- docuitorilor plina şi întreaga protecţie, a vieţei lor şi a libertăţei 

e dor, fără deosebire de naştere, de naţionalitate. de limbă, de. 
rasă sau“ de religiune. - 

: Toţi Tocuitorii . României vor._avea “dreptul 1 la liberul exercițiu, 

„atât public, cât şi privat, a oricărei credințe, religiuni sau rit, a 

"%ărui practică -n'ar fi incompatibilă cu ordinea publică şi bu- 

a „ale moravuri, a 
| Art, 8.— România recunoaşte ca cetățean român cui drepturi 

ate şi fără nici o, altă formalitate, orice persoană domiciliată 
 4a ata -punerei în vigoare a prezentului. tratat, în interiorul 

„- eritoriului integra: al României cuprinzând şi teritoriile ce-i. 

-. aunt atribuite de tratatul de pace cu Austria, Ungaria şi Bul- 

: -garia sau teritoriile, ce ar putea să-i fie atribuite ulterior, care 

Ya acea dată. nu va fi cetățean al altui stat, excepțiune făcând 

"pentru Austria, Ungaria -şi “Bulgaria 

Totuşi cetăţenii austriaci, unguri. şi bulgari, în vârstă de inai 

anult de 18 ani, vor” avea facultatea, în. condițiunile prevăzute 

„? :de zisele. tractate, să orteze pentru orice altă naţionalitate ce 

dar fi deschisă. Opţiunea bărbatului atrage pe acea a femeei şi 
„so 2 »opliunea părinților atrage pe a copiilor lor de o vârstă. mai - 
i „mică decât 18 ani. | 

- Persoanele care au -exersat dreptul optiunei de care e vorbirăm, 

a? n cele 12 Iuui care vor urma, în afară de dispoziţiile contrare 

_ale tractatelor de pace cu Austria, Ungăria şi Bulgaria îşi vor: 

„putea tranaportă domiciliul lor în statul în favoarea căruia a 
aa „eptat. Ele vor fi libere să-şi „conserve bunurile imobiliare. ce 

      

   
  



  

posedă pe teritoriul Român. Ele vor puteă lua cu ele bunurile 
mobile de orice natură. Nu le va fi impus. nici un: drept de 
ieşire. | a 
Art, 4, — România recunoaşte ca cetăţean român cu drepturi 
depline şi fără nici o altă: formalitate, persoanele: de naționali- 
tate austriacă, ungară sau bulgară, care. sunt năseute pe teri- 
toriul c>dat României de tractatul de pace cu Austria, Ungaria 
si Bulgaria, din părinți care au. domiciliat acolo, cu toate că 
la data punerei în vigoare 'a prezentului tratat, ele propriu zis, 
nu domiciliau acolo, o a o 

Totuşi, în timp de doi ani: ce vor urma punerei în. vigoare a 
prezentului tratat, aceste persoane vor. putea. declara înaintea 
autorităților. româneşti compatinte,. din ţara lor de rezidență, că 
renunță la naționalitatea română şi ele” vor înceta din momentul 
acela de a mai fi considerate ca supuşi. români. In vederea a- ceasta, declarațiunea bărbatului atrage, pe aceea a femeei şi de- 
claraţiunea părinţilor atrage pe acea: a copiilor în vârstă de mai 
puțin de 18 ani. | DN a 

Art. 5. — România se angajează să nu aducă nici o piedică 
exerciţiului dreptului de opţiune prevăzutin tractatele incheiate de puterile aliate şi asociate, cu Austria, Ungaria: şi Bulgaria, permițând celor interesaţi să aleagă dacă vor sau mu să pri- mească naționalitatea română. 

Art 6. — Naţionalitatea română 'va -fi câştigată de plin drept „Prin sinplul fapt al naşterei pe teritoriul român pentru oricare 
persoană, care n'ar putea să se prevaleze de v. altă naţionalitate. 

Ari. 7.—'Toţi supuşii români vor fi egali înaintea legei şi se vor bucura de aceleaşi drepturi civile şi politice fără deosebire da rasă, limbă sau de religiune, - - a Diferența de religie“. de credință sau de confesiune, nu va trebui să împiedice pe nici un supus român, în ceea-ce priveşte bucurarea drepturilor civile ori politice, în special "pentru aq. miterea la funeţiuni publice, la însărcinările publice, la onoruri sau În exerciţiul diferitelor: profesiuni şi industrii. Nu va fi dic- tată nici o restricțiune în contra liberei întrebeințări din par- 
tea or.-cărui supus român, a ori-cărei limbi, fie în relațiunile 
private; fie în' comerţ, fie în materie de religiune, de presă Bau - „de publicațiuni de ori-ce natură, fie în întruniri publice, 

i
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„Cu toată stabilirea din partea guvernului român a unei limbi 

oficiale, uşurinți rationale se vor da supuşilor români de altă 

limbă decât limba românească, pentru întrebuințarea limbei: lor, 

fie verbal, fie. înscris, înaintea Tribunalelor. Da 

Art, 8, — Supuşii roinâni aparțiuând minoritătilor etnice ce 
religiune sau de limbă, se vor bucura de acelaş] tratament şi 

“de aceleaşi garanţii. în drept şi în fapt, -cu ceilalți supuşi 

români, - 

In special ei vor avea un drept egal de a crea, de a dirija 

- şi de a controla pe cheltuelile lor. instituţiunie caritabile, reli- . 
pioase sau sociale sau şcolaze şi alte stabilimente de edhcațiune. 

Au dreptul de a întrebuința liber propria lor limbă şi de a 

exercita liber. religiunea lor, 
"- Art, 9. — în materie de învățământ public, guvernul român 

va acorda în oraşele şi districtele unde se află proporțiuni con- 

siderabile de supuşi români de altă limbă decât limba română, 

uşurințe potrivite pentru ca în şcolile primare instrucțiunea să 

fie dată în limba lor proprie copiilor acestor supuși români. 

Această stipulațiune nu împiedică ca guvernul român să facă 

învătământul limbei române obligatoriu în zisele şcoli. 

In bragele şi districtele mari, unde se află o proporţie considerabi- 

J4 de supuşi români aparţinând unei minorităţi etnice de religie 

„sau de limbă se va asigura acestor. minorităţi o parte echitabilă 

“ în folosinţa şi afectarea sumelor cari ar putea. să fie atribuite din: 

fondurile publice, budgetul Siatului, budgetele comunale sau 

altele, întrun scop de educaţiune, de religie sau de caritate. 

“ Ant. 10. — Comitete şcolare alese pe loc de către comuni- 

” tăţile ovreeşti dini România, vor asigure sub controiul general 

al Statului, repartiţiunea părței proporționale a fondurilor pu- 

blice desemnate pentru şcoalele ovreeşti conform cu art. 9,pre- . 

um şi organizarea şi direcțiunea. acestor şcoli. 

Dispoziţiunile -art. 9 îri ceea-ce priveşte întrebuințarea limbi- 

lor în şcoale vor fi aplicabile şi ziselor şcoala. | 

„Art, 11. — Ovreii nu "vor fi obligaţi să îndeplinească acte 

“constituind o violare a Sabbaturilor. şi nu vor fi isbiţi de nici 

o incapacitate dacă refuză să se ducă la Tribunale sau să 

îndeplinească acte legale in ziua Sâmbetei. Totuşi această dispozi- . 

tiune nu va dispensa pe ovrei de obligațiunile impuse tuturor
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supuşilor -români în vederea: necesităților Statului, se vicialuf militar, apărărei naţionale sau menținerei ordinei publice. „România “declară intențiunea sa de-a se abţine să preserie sau să autorize alegeri, fie generale, fie locale, cari-ar avea loe Sâmbăta, . a a „Nici o inscripție electorală nu va trebui să fie obligatorie într'o zi de Sâmbătă, * o IN „Art. 12 — România acceptă să acorde sub controlul Statului român comunităţilor Secuilor şi Saxonilor dia Trausilvaria auto- nomia locală în ceeace priveşte” cestiunile religioase şi scolare- Art. 13. -— România acceptă ca în măsura în 'care stipulațiu- nile articolelor precedente privesc persoane aparţinând la mino- rități de rasă, de religiune: sau -de limbă, aceste stipulaţiuni consiituesc obligaţiuni de interes internațional şi vor fi puse „Sub garanţia Societăţei Naţiunilor” Ele nu vor putea fi modae cate fără . asentimentul majorităţei Consiliului. Societăţei Na- țiunilor, | i Statele-Unite, Imperiul . Britanic, Franţa, Italia şi Japonia se „obligă să nu refuze asentimentul “lor modificărilor ziselor arti- 
“această: majoritate a Con- 

cole care modifitări ar fi primite -da Biliului Societătei Natiunilor. . Rae ae România acceptă, ca orice- membru al Consiliului Societăţii ” Naţiunilor să aibă dreptut de a semnala atenţiunei Consiliului, „orice intr :eţiune''sau orice temeri de infracţiune la vreuna din aceste obligaţiuni şi că Consiliul va pu) 
mod şi să dea aşa instracțiuai care vor părea proprii şi eficace în orice împrejurare, : ae „ România acceptă de asemenea ca în caz de divergență da păreri, în chestiunile de drept - sau de fapt care privese aceste aclicole între guvernul român şi -o oarecare, din principalele Puteri aliate şi asociate sau o oricare” altă putere merabră a Consiliului Societăței Naţiunilor,. această divergență să, fie con- siderată ca un difereni având uu caraeter internaţional :con- form cu terimenii art, 14 din pactul Societăţii Naţiunilor, Guvernul româii acceptă 'ca orice diferend de acest fel să fis. dacă cealaltă parte 0. cere, diferit Curţei permanente de Justitie. Deciziunea Curlei permanente: va şi fără apel şi va “avea „aceiaşi forţă şi valoare ca o deciziune dată în bază ari, 13 al „pactului. 
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ca să urmeze în aşa - 

 



  

   

                  

1“ 4. 14. = România se obligă. anu. încheia nici un tratat, 

" convențiune sau acord şi a nu lua- nici o măsură care ar. îm- 

“piedica:o să participe Ja orice Convenţie generală, care ar pu- 

ea să fie încheiată sub auspiciile Ligei Naţiunilor în vederea 

_4ratărei echitabile a comerţului celorlalte State în cursul unei 

-“ perioăde de 5 ani dela punerea în vigoare a acestui tratat. 

„ România ge mai obligă a “titinde la toate Statele aliate sau 

„asociate. orice favoare sau privilegiu pe.care ea ar putea, în 

„= “cursul aceleaşi perioade. de.5 ani, să le acorde în materie. va- 

* mală, vreunuia din: Statele cu care dela August 1914, Statele 

+ aliate sau agociate gu fost în războiu sau. oricărui alt Stat, care 

„în baza art. 6, partea a zecea, din. tratatul cu Austria, ar avea 

cu aceleaşi State aranjamente vamale speciale. - 

„o Amt, 15. — Până la încheerea convenţiunei generale sus vi- 

„.* zale, România se angajăază să acorde acelaşi tratament ca va- 

-: elor naționale sau vaşelor naţiunei celei mai favorizate, vaselor 

' +uturor Statelor aliate şi asociate care acordă un tratanient a- 

-malog vaselor, româneşti. o - 

„5 Prin excepţie Ja această dispozițiune e recunoscut dreptul ex: 

. pres-al României sau- oricărui alt Stat aliat sau asociat de a. 

„*. reserva traficul de cabotaj vaselot naţionale. - E 

5 Art. 46, — Aşteptând incheerea sub auspiciile societăţei Na- 

ţiunilor a unei convenții generale destinate a asigura şi a men- 

-  4inea libertatea comunicatiunilor şi a tranzitului, România se an- 

gajează. să acorde pe teritoriul român, cuprinzând şi. apele teri- 

toriale, libertatea de tranzit persoanelor, mărfurilor, corăbiiler, 

trăsurilor,, vagoanelor şi curierilor poştali. în tranzit, provenind - 

“sau cu destinațiunea la unul din Statele eliate sau asociate şi să 

Je acorde în ceeace priveşte uşurinţele, sarcihele, restricțiunele, 

am tratament, cel puţintot aşa de favorabil ca şi persoanelor, 

- mărfarilor, vaselor, trăsurilor, vagoanelor sau curierilor poştali 

ai României Sau oricărei alte naţionalităţi, origină impovtațiune 

„sau proprietate, care sar bucura de un regim mai favorizai. . 

Toate drepturile şi toate sarcinele. impuse în România asupra 

acestui trafic în tranzit, vor trebui să fie rezonabile,.. ţinând 

seamă de condițiunile acestui ttafic. Mărfurile în tranzit vor fi 

_ scutite de drepturile de vamă sau altele. | 

Tarifele comune pentru traficul, de tranzit prin România şi
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tarifarea comună între România” şi un Stat aliat sau asociat 
oarecare, comportând bilete sau scrisori de trăsură directe; vor 
fi stabilite dacă această putere aliată sau asociată o cere, 

Libertatea de tranzit se va întinde serviciilor poştale, -teiegra- 
fice şi telefonice a | 
Este bineînțeles, că nici un Stat aliat sau asociat nu ar avea 

„. dreptul să ceară beneficiul acestor dispoziținni pentra o “parte 
oarecare a țeritoriului său, în care un tratament reciproc nu 
„ar fi acordat în ceeace priveşte același obiect. a | 
„Dacă în cursul unei perioade de 5 ani, începând dela punerea 
în vigoare a prezentului tratat, convențiunea generală sus zisă 
nu ar fi fost înceiată sub auspiciile Ligei Naţiunilor, România 
va avea, oricare ar [i acel moment, dreptul de a considera sfâr- 
tite dispozițiunile prezentului articol, eu condiţiunea de a da 
un preavis de 12 luni secretarului general al Societăţei Naţiu- nilor. o ae 
Art. 17. — În aşteptarea încheerei unei convenţiuni generale - 

“pentru regimul internaţional a căilor dă: apă, România se anga- 
jează să aplice părţilor din sistemele iluviale ale Prutului şi Nis- 
trului, care pot să fie cuprinşe pe teritoriul său sau să-i formeze 
frontiera, regimul precizat în art. ,332—337 ale „tratatului de 
pace cu Germania. | E ă 

„Art: 18. — "Toate drepturile şi privilegiile acordate - prin ar-_ 
ticolele precedente Puterilor asociate şi asociate vor fi de drept 
câştigate tuturor membrilor Societăţei Naţiunelor. . 

Prezentul tractat ale cărui texte francez şi englez vor servi 
de mărturie, va fi ratificat. El va intra în vigoare în acelaş 
timp cu tratatul de pace cu Austria, a 
„ Ratificarea”se va face” la Paris. - - 

Puterile al căror guvern işi are reşedinţa în afară de Europa, 
vor avea facultatea de a se mărgini să facă cunoscut Preşedin- 
telui Republicei franceze prin reprezentantul lor diplomaiic de 
la Paris, că ratificarea lor s'a făcut şi în cazul acesta ele vop 
trebui să transmită proba îndată ce eâ se va putea tace. 

Se va dresa un proces-verbal al ratificărei. | 
Guvernul francez va remite tuturor puterilor semnatare, câte 

„o copie certificând procesul-verbal al ratificărei. 

>  



    

Ca dovadă a celor de mai. sus, plenipotenţiarii sus numiţi, 

au semnat. prezentul tractat. e A 

Facut la Versailles întrun singur exemplar care va rămâne 

depozitat în arhivele guvernului Republicei franceze şi ale cărui 

- expedițiuni autentice vor fi remise fie-căreia din puterile sem- 

natare ale tratatului. : Ă E 
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_B- SEDINTELE PLENARE ALE CONEBRENTEI. DELA PARIS DIN 20 MAI ȘI 31 MAL) 
A geaptea Şedinţă plenară a Conterenţei 

„2 Joi 29 Mai 1919 NR 

- Sub Preşedinţa, d-lui Citmenoeas, Preşedinte, Sedna e doi Presedintele. — Ordinea de zi cuprinde comunicaraa către Puterile Aliate şi Asociate. a condiţiutilor de. pace din "Tracta: - tul cu Ausţria. Această formulă nu este cu totul exactă, căci " astăzi vă vom, comunica cânâițiunile. fără clauzele mnilitare, care - au fost amânate... pentru o "dosbatere - mai târziu, din cauza tă- sunetului ce pot avea. asupra Statelor .care formau - împărăția Austro-Ungariei, de asemenea fără clauzele Treparaţiunilor, care au fost trimise la „comisinnea competentă şi în sfârşit fără elaă. 'zele politice care atiag Italia. Aceste trei părti ale Tractatalui _Yă vor fi supuse de altfel cât .mai curând. Cea mai :imare parte * „a lor este! terminată” şi -vi se: vor aduce la cunoştinţă, bine în. “i teles, înainte de înmânarea lor către Plenipoiențiarii Austriasi. Di Brătianu (România). — Rog pe domnul Președinte să. m; o ingădue ai întreba, dacă în comunicarea care trebue să ni ge - facă astăzi este vorba de Tractatul complet, de textul amănunlij --      N al articolelelor sau numai de: un „rezumat asemenea celui: care : ai s'a citit înainte de înfăţişarea Tractatului către Pienipotentiari; IE Grermani.? 
Di 

    

4) Dap% primul text i de a oficiali ai Conterenţej 
. N E ” 7 

.



      

. 

Preşedintele... — Vora proceda şi acum eum am procedat eu: 

Germania. Am în mâini textul clauzelor eare vor fi date mâine 

Austriacilor ; se va da cilire în faţă conferinței unui- text care 

este, cred, în realitate foarte vecin cu textul 'Tractatului 1). Iu- 

dată ce acest rezumat; fidel va; fi adoptat de Conferență, ne vom 

"erede autorizaţi a înmâna 'Tractatul reprezentanţilor Austriaci, 

: D-l Brătianu (România) în acest caz, aş avea o dorință de ” 

“ formulat. 
Preşedintele. — Domnul Brătianu are cuvântul. 

„DH Brătianu (România). În numele Guvernelor Greciei, Po 

“Yoniei, | Sârbilor-Croaţilor-şi-Slovanilor, Ceeo-Siovacilor şi Româ- 

piei, am onoarea a ruga Conferenta de”: a binovoi să amâne cu 

43 de ore inmânarea Fractatului către Asstriaci, astfel încât să 

putem lua, în chiar textul lor, cunoştinţă despre conâiţiunile ce 

- e -vorba-a se impunea Austriei, Cerem să le. cunoaştem şi să le 

'examinăm înainte dea adera la ele, căci, dupe cum a “fost şi - 

„u textul care sa comunicat Germanilor, într'o expunere _ver- 

_ballă totul nu poate fi îndeajuns de limpede. Chiar şi dacă âcum - 

- ar da cetire acestor texte; ne-ar trebui un timp de reflexiune 

pâniru a „putea exaipina urmările lor pentru fiecare din Sta- 

tele noastre, 

Tată de ce, în numele acestor guverne, rog pe domnul Pre- 

sedinte să: binevoiaseă a cere Conferenţei : să amâne remiterea 

'Traetatului. către Austriaci, pentru a ne lăsa 48 de ore în sco- 

___pul de-a examina textul. Dacă el ne va fi dat astă-zi, nu ar fi 

: vorba de cât de o amânare de 94 ore; dar dacă ne va fi dat 

“mâine, ar trebui o amânare de 48 de ore. 

Preşedintele.— Cere cineva cuvântul ? 

Ca preşedinte al Conferenţei mă 4 cred îndatorat să spun, că 

găsesc cererea domnului Brătianu în totul întemeiată. Si anii şi - 

E alţii, am dori să sfârşim cât.mai curând. Comitetele de redăc- 

ţiune, Comitetele de experţi, muncesc zi şi noapte şi grăbesc 

lucrul lor. Noi am nădăjduit că înainte de şedinţa de față ar fi 

fost cu putință să comunicăm textul cerut de domnul Brăiianu, 

dar nu există încă de cât cinci sau şase exemplare, astfel că. 

"nu ga putut face comunicarea. pr 

  

j :4) Acest text nn cuprinăca clauza minoriibților referitoare le ornâoia 

-1 .
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Acest text se va putea distribui astă seară pe la 18 sau 19 |. ore Legaţiunilor interesate, după asigurarea care mi se dă. & ” Domnul Brătianu ne cere. un. răgaz do 43 de ore. Am putea 
“astfel amina pe luni. remiterea 'Tractatului. Da Ă „DI Brătianu (România).— .Ne dați mai-mult de cât am 
cerut. . : Na Aa N a 

Preşediutele.— E. foarte drept. Aveţi nevoe de a consulta acest 
document şi de a-l discuta. Vă rog niult, ca în cazul cînd veţi | 
avea observațiuni de făcut, ceea-ce e. posibil şi chiar probabil, . | de a ni le aduce la cunoştinţă în scris cât mai curând; astfel în + cât să le putem examina între. noi şi să aducein aci soluţiuni gata. e Ia E Ca Astfel am putea amâna ședința Conferenței pa Sâmbătă 15 ore şi să hotărâm pe Luni remiterea. Tractatului la St. Germain 
(Aprobare). Da a - Ş 

D!. Brătianu (România).— Imi rămâne, domnule Preşedinte, să vă mulțumesc în numele Guvernului român, | : Preşedintele. — Naveţi să:ini „mulţumiţi. E o simplă chestiune | “de dreptate, o e “ 
Nimeni nu mai cere cuvântul? . . a o 

Viitoarea Şedinţă ar putea fi Sâmbătă 31 Mai la 15 ora. Rămâne astfel hotărât... a. ia | 

(Şedinţa, se ridică la 15 ore, 25 minute),



    

“ Sâmbata 31 Mai: 

E 

on Sub. presedinața. d-li. Clmenceau,- Preşedinte, e 

Şedinţa se deschide la-15 ore.. | 

Preşedintele. — Ordinea de zi cuprinde comunicarea către Pu- 

__terile aliate şi asociate a termenilor Tratatului de pace cu 

Ausuia. 
a 

Domnilor, avem onoarea de a depune astăzi pe biuroul Con- 

ferenţei un âocument mult mai complet de. cât acel pe care 

am fi putut a vil supune alaltăeri ; nu mai lipsesc de cât clau- 

zele politice privitoare la Italia, clauzele militare şi clauzele 

reparaţiunilor, pentru catre de alt-fel lucrul este deja foarte 

înaintat — ast-fel că peste două sâu trei zile documentul va fi 

complet. - _ a | - 

“La cererea domnului Brătianu şi a unui număr de şefi de 

Guvern, discuţiunea începută alaltăeri a fost amânată pentru 

şedinţa de azi, de oare-ce aceşti domni au dorit să aibă răgazul 

necesar pentru a citi clauzele “Tratatului şi a studia observaţiu- 

nile sau amendamentele ce. ar avea de prezentat. | 

, Secretariatul General al Conferenţei a primit -câte-va “amen- 

damente pe care le voi supune îndată Conferenţei. — In primul 

loc vin observaţiunile Delegaţiunei române, care desigur se pot 

rezuma în formule care să ia eventual loc în tratat. . 

Dau cuvântul domnului Brătiauu. 

DI Brătianu (România). — Voi spune aproape tot, cea-ce am 

spus în propoziţiunile şi deciaraţiunile pe care le-am făcut tn 

scris Conferinţei. |



  

S 

  

-. - Preşedintele. — W'aşi ruga să le rezumați,. citind numai textele. pe care le propuneţi pentru a înlocui pe cele din textul. ce vi - sa comunicaţ,. a - | aaa Dol Brătianu (România). — Le” voi rezuma pe cât va fi cu putință. i e a | Preşedintele. Aveţi deplină liberțate de discusiune. Trebue să vă spun, că mi s'a dat textul D-voastră abia de trei minute. D- Brătianu, —Nlici noi n'am avut textul tractatului, de cât eri la şease ore seara. Nu am avut nici măcar 24. ore spre a-l examina. N DE [| Preşedintele. — Mă mărginesc-a vă expiica procedura pe care O propun. Deoarece vor fi chemaţi să votăm, mi se pare cu totul necesar ca să şiie şi Conferenţa despre ce e vorba, Di Brătidnu. — In aceste condițiuni voi da citire articolelor | „ce propunein a se insera în Tracţat şi motivelor care le inte- * meiază, i i a Da a “Preşedinlele.— Domnul Brătianu are cuvântul, D- Brătianu, — Delegaţia română, primind textul parțial al | proectulni de 'Fractat cu “Austria eri, 30 mai, la şase ore seara, | se grăbeşte. a face d&clarațiuniie alăturate, cuprinse în anexele 

în 

«Delegiţiuuea română socoteşte. că incheerea păcei cu Aus- „«tria nu lasă nici o îndoială asupra unirgi Bucobinei. cu Ro- «mânia, 1) Intradevăr, ia România, devenită Prin Tractatul său - «da Alianţă din 17 August 1916: parte beligerantă în contra -   

    

:) Iată taxtul primitiv al. Tractataţui în Privința aceasta: «Inaltela părţi «contractante recunosc pi acceptă frontierele Bulgariei, Greciei, Unga- arici, Poloniei, Rominiei, ale statului Serbo-Croato-Slovan și ale statului 
«Ceco-Slovac aşa cum sunt astă-zi fixate sau ast fel cuur vor Putea fi - 
«fixate. mai târziu, şi Austria renunță fn favoarea Principalelor "Puteri «Aliate şi Asociate: la toate dreptarile şi toata titlurile sala aStipra acestor «teritorii care i-au aparținut până acum Și care, da şi situate în afară de «noile frontiere ale - Austriei, 

: Austria se leagă să primească așezământul ca va interveni, privitor la aaceste teritorii». _  
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„Austriei, a venit ză se unească Bucovina, ca o urmare î des 

«facerii împărăției Austriei şi de acord cu dorințele populaţiunej 

«bucovinene. Ast-fel se află reparată, în întegralitaiea teritoriue 

toi luat Moldovei, răpirea din 17TOsoencnanae e cnenenace ae enseeeeneare 

% - | Anexa B 

«Privitor Ja art. 5 din a treia parte, secţiunea a patra, din 

«proectul de Tractat cu Austria 7), cuprinzând tratamentul mino- 

arităților de către România,  delegaţiunea română are onoare 

«să facă următoarea declaraţiune : a 
«Primul delegat român, la 27 Mai, a adresat următoarea 

«serizoare Domnului Berthelot, preşedintele comisiunei însărci- 

«nate să determine natura garanţiilor care trebue asigurate 

„pentru protecţinnea minorităților, îneorporate în noile state în 

«formațiune din Europa şi a celor din celelalte atate care vor 

«primi măriri teritoriale: = a 

«Domnule Preşedinte, ca răspuns la scrisoarea ce aţi bine- 

" a«voit a-mi adresa la 23 Mai c.,am onoarea a vă comunica tă 

« «România a asigurat egalitatea desăvârşită a drepturilor şi liber- 

««tăţilor politica şi religioase tuturor cetăţenilor ei, firă deoaa 

a<hire de neam sau credinţă. Ea consideră ca cetăţean român 

-aaori-ce individ. născut în România şi care nu e supus străin, 

««precum şi pe teţi locuitorii teritoriilor nou unite cu România, 

« «foşti supuşi ai statelor cărora au aparținut până acum aceste 

««teritorii, afară de cei care-şi arată voinţa de a opta pentru o 

«altă nupuşenie. 
Ă 

a«In mod general România este gata să. primească toate dis- 

««pozițiunile pe care toate atatele care fac parte din Liga Na- 

«<ţiuniior le-ar admite pe propriul lor ţeritoriu în această ma- 

«aterie. ! o e | | 

_«aIn alte condițiuni România nu ar putea în nici un caz să 

«incuviinţezo amestecul guvernelor străine în aplicarea legilor 

««sale lăuntrice». , A 

«......Inspirin'lu-se dia, aceste principii, delegaţii României au 

„votat, cu prilzjul înfiinţărei Ligei Naţiunilor, garanţiile propuse 

1) In texztal definitiv ente art, 60.



  

«perilra: statele; dia Liga: Naţiuniloz; ; dar. in afară-de. a06ata prip-. vacipii igenerale România” hu poate :primi; îndatoriri. care ar: limita “«drepturiţe! sale -de- stat suveran. şi: în aceaştă: „ordine. de dei, ea | «consideră că drepturile. Stătelor sanţ. aceleaşi .pențru toate... . „ „an interesul însuşi pe care Întemeetorii Ligei Naţiunilor tre | «buie să aibă deâ preyeni .. orice contradicţiune. cu privire ela marile principii din care ea se Înspiră, ar trebui evițat mem- „«brilor, dirigenţi. ai, acestei institutiuni atitudini „care nu ar fi iden- atice fată de toat statele, N | 

  

        
3 aL 4 «nici o libertate” mai mare. “decât ; aceia pe 

„ea hotărât $o. asigure tutulor cetăţen _ „«mejduiaşcă o opera de în răţire. „care.e scopul. guvernclui omân. „«De o parte. unele. aninorităţi âr crede liberate. de orice n . «timent, de. recunoştinţă, fată de „statul care se. bi zuiie. tocmăi pe | . «dezvoltarea, aeestui intime ent. “pentru a. întări. frăția raselor ; «de altă parte sar da naştere unui curent. Care ar tinde să înfăp- ÎN „atuiaseă două: Categorii: de celățeni, în acelaş regat: Ș E «zători in golicitudinea statulăi, ceilalți. cu: “apucătur Ă vrăgma- «eşti, şi gata. să îşi caute apărători în „afară de graniță. î SI «Istoria pe a rată că, privită, din acest, punct de „vedere, Boo . „atecţiunea . „minorităţilor. a, $ontribuit mai mult să: zdruncina i lor de câț să Je “întărească. Acum, „Conterența . U A şi dea „toate. silințele focmai spre a așeza «pe bazele frăţiei , între. popoare. țările a căroe desvoltare” 6: me- „«nită să asigure. „pacea î în.t Europă Centrală şi. Meridional ă. To <aceiaşi: aliaţi, când a venit fn desbateri proectul Ligei ' Naţiu- | „«nilor,. au respins. articolul 21, al carui. “cuprins e “următorul « : ++ «elnaltele Părţi Contractante sunt de acord pentru a declara „eacăa nici o piedică. nu se va pune nici uiiei credinţi. religioăse sau <«opinii cari în practică nu Par împotrivi opiniei publice" şi mo- : ««ravurilor,, şi că, în „juridicţiunea lor respectivă, nimeni. nu “va „«<fi turburat în! viata sau libertatea sa sau în fâlul „Său de a-gj «<căuta fericirea prin mijlocirea cutărei său cutărei crediriţe Fe- „„*e«gioase ;sâu.părori». 
| «În intereşul' libertăței, „şi al dreptăței pentru toți, precura şi «în interesul ptopăşirei sale interne, România” e hotărâtă să “asigure drepturile minorităţilor. In acelaş interea ea nu pre 
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«tinde pentru sine ca Stat independent nică "un tratameat ex- 

«cepţiotal, dar nu poate, nici, să. îndure un regiea „special, lA 

„agare»alte state suverane du sunt constrânse. 

' «De acela ea e gata,să pună în proectul de Tractatia art: 5, - 

„partea TII-a, secțiunea IV-a, textul următoz: i 

“ a«România acordă, tuturor. minorităţilor. de limbă, neam şi cre- : -: 

«adinţă, care iocuesc îanăuntrul ndilor sale hotare, drepturi ezale 

cscu pcelea Care apartin, celor-Palţi cetăţeni români»>. Mi 

Anexa C. 

--„aln ceeace priveşte al doilea aliniat. al art. Eu cunees ROMÂNIE 

«declară. că e..gata să ia. toate „măsurile spre a uşura transitul gi 

«a. desvolta comerţul cu celelalte națiuni. e 

„aa va, primi în această. privinţă toate dispoziţiunile de. ordin 

sgeneral pe cari Liga “Naţiunilor le Va 'edicta şi cari vor fi apli- 

«cable, tuturor. Statelor „care, vor face parte din această. Ligă, 

»preeum -şi cele. hotărâte în. deozebitele Comisiuni. speciale ale 

„Conferenţei de Pace, pe care Delegații români le vor fi primit». 

- Anexa DD. - 

+. «Consimțind.. să; adereze la -stipulațiunile cuprinse în proectul 

«de -'Tractat-cu : Austria sub rezervele arătate. în declaraţiunile 

«alăturate, —: România. este însufleţită de dorința de a-şi men- 

aţine. solidaritatea cu aliaţii. | | | 

-...aDary dându-și astiel consimțimântul, se vede nevoită să daa 

«clare, că nu trebue să. se deducă de aci primirea de. către ea 

«a tuturor principiilor “similare ce ar putaa să figureze În Trac- 

statele cu celelalte state inamice». - | 

„ Preşedintele. — Cereţi un. supliment de informaţiuni. Sunt cu 

totul sigur că aveti dociimentele de 24 ore. 

Dl Brătianu.— 'Tractatul ne-a tost comunicat eri seară la 

grele 6. . e 
a 

- Lreşedinlele.— Va cer iertare, aţi avut elementele Tractatu- 

jui în acelaş timp CU roi, Această adunare există, E azi 0 con 

ferență. Există de asemenea 0 autoritate la biroul ei, care tre- 

bue să facă să prevaleze voinţa tuturor Puterilor, Nu avem în- 

tenţiunea de a vă Oprina.



“ 

s3 

Dovoastră ifiţigaţi o serie de considerațiuni, die cara nefă, Cum sunt clauzele financiare, nu i-au fost supuse de câ „acuma, 'ast-fel că nu am avuţ nici chiar vreme de a lo da cetire. 
. | De oare ce ave intenţiunea de a rezolva chestiunea, chiar. adtă-zi, pentru a nu amâna a doua oare pe Austriaci, voi tri- mete această parte Cormitetălui de redacţia care vă va răspun- de îndată. | | | 

"Dati-vă bine seamă, că argumentele care ne sunt supuse, no "le cunoaştem. 
Delegaţiunile prezentându-se li faţa D-voastră ăi făcut alt cava decât să ne aducă textele care - au fost depuse” la birou, "Le vom examina indată din nou. Pentru a proceda în mod regulat unese aşa dar deossbitale chestiuni care au fot propuse Conferinţei de d-lBrătianu. [] vea- tesc Insă întrun mod general, că mai întâi în cea-ce priveşte tori. toriile propriu zise, rămâne hine înţeles că, fia că ar fi vorba de Societatea Natiunilor, fie de guverne. noi nu Putem ga» 

airibuit, şi că RU am putea garanta altele, In ceea-ce priveşte drepturile minorităţilor sunt foârte fericit să ştiu, că d-l Brătianu gândeşte în privinta aceasta întocmai ca. şi noi. Intrebarea este numai a se şti dacă, din pricina trecu 

mai desăvârşit, care pot fi recunoscute necesare. E O chestiune asupra căreia noi trebue sa ne hotărâm într'nn lel şi rog pe- “d-l Brătianu, precum şi pe toți cei care ar avea _Observaţiuni de acelaş fel de făcut, a fi cu totul siguri, că nu este vorba de a umili pe nimeni, nici de a călca drepturile Suveran» si „Nici unei națiuni, dar că, ori-cum, istoria tuturor-cu Privire la minorităţi, nu cste întocmat aceaşi. Sunt de făcut în privința. aceasta, dizlincțiuni hecesare, aşa că noi nu voim să umiltea p8 nimeni, câud propunem un drept de control, nu a] guver. nelor străine, cum zice d-l Brătianu În textul său, dar al Socie- tăţii Naţiunilor, al căror control îl acceptăm cu toţii la noni în. condițiunila care au fost arătate de d-1 Brătianu, 

ranta decât părțile de teritorii pe care chiar noi le vom A 
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Di Brătianu. — Ce 
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nimănui. cr . . 

. . 

- r cuvântul. 

' Pregădintele-. — Doninul Brătianu 

Dl Brătianii. — Nam avut nici o 

1a îndoială afirmaţiunile do 

aici ca Domnia-voastră să puneti la ind 

. . . a . e 

. . a $ > 1 

Nu poate aşa dar fi. vorba aci de a umili po uimeni, nici de 

. o. a. se 2 > . 

2 . . . . 

2 . . . . > . 

ara cuvântul. : - 

dată întențiunea de a pune 

mnului Preşedinte ; dar nu trebue 

oială buna mea credință 

când vă spun, că am primit Tractatui aseară la 6 ore şi că am 

avut mai"puţin de 24 de ore peniru a 

propunerile mele. 

- In rezumatul care nâ-a fos 

1a România nici nu figura: D 

atenţiunea. asupra iaptu 

nea la inserți 

t remis înainte, 

nicat în forma ar 

toat remis nu este vorba de Soci& 

n spus de Marile Puteri, care 

ată cum e redactat textul: 

unea întrun tractat 

-l examina şi a prezenta 

clauza privitoare 

e asemenea îmi îngădui a vă atraga 

lui, că adineaori aţi fă 

text care nu ne-a fost comu 

- voastră, In textul care ne-a 

- 4atea Natiunilor, ci după cum vam 

“+rebue, să controleze micile State. | 

„:. „România aderă de azeme 

«cu Principalele Puteri Aliate şi Asociate a 

cut aluziune -la un 

ătată de. Domnia- 

dispozițiunilor pe 

- «pe care aceste Puteri le vor crede necesare pentru a ocroti 

în România interesele locuitorilor, etc...» 

Prin urmare, după Cum am av 

“sora de Marile Puteri, care intervin pentru 

eriorul Regatului Românie 

propus O modificare tocmai împoiriva acestui 

că România a fost o ţară neatârnatd înainte de război şi ew 

pu cred ca atitudinea sat în 

justifica vre-o decădere a aceste 

_ Preşedintele. — Nu-mi este dat să ju 

Recunosc alt=fel că obzervațiune& do 

prin guverne, în 
soare la protecţiunea 

ut onoare a--vă spune, este 

a asigura în în- 

i acepturile minorităților. Eu am 

principii, pentru 

timpul acestui război să fi putut 

i independenţă politice. 

dec atitudinea României... 

mnuiui: Brătianu privi- 

loc de. acea prin S0- 

aietataa Naţiunilor, este conformă cu textul care a fost discutat. 

Acestea find spuize, observ 

“ue A umilitor pentru 

"de state care 38 numesc 

| ianie, italia, Franţa. 

România de a primi ş 

Statele-Unite ale 

Domnul 

ațiunile mele rămân şi nu cred că 

iBrătianu poate 

faturi ămicale date 

Americei, Marea Bri- 

fi bine asigurat, 

p
a
z
a
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imbold'şi un sprijin. 
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E ei etienne Ro aici 

  

i Si nai e 

“că nici Statele-Unite, nici Britania, “nici Franta,” nici “ Mali no or gă exercite o putere nedreaptă asupra României, - laui apus numai, că anume tradiţiuni istorice. au dăinuit în anuma țări, că  reetificările intemeiate pe aceste tradițiuiii au lost cerute de mult Chiar şi îri alte tractate, pe care Domnul” Bră- plan Ru poate să nu le cuneasea, şi că ele nu au putut fi ob: E ținute. Ia aceste condițiuni textul de care se. plânge 'şi de care 

"Am voi să vedem, că concursul nostri prietenese "Săto'“tăl. „năcit în înțelesul pe care lam spus, iar nu în acela :ce î:a Plăcut, după mine în- niod greşit, a-i da 

incearcă a 1 se impunea astăzi. In “orice caz ne. aflăm; — cel Duţin aş: am înțeleso noi Întotdeauna, — în fața Conierenţei 
Puterilor Aliate şi Asociate care au Inptat pentru a aseză, între 

 sipiu. Nu este vorba acţ „de sfaturi amicale, ei deo obligațiune 
eontractuală. Guvernul Român va fi intodeaunatgata a primi fa. 
turile marilor săi prieteni. Dar nişte sfaturi înscrise în tractate 

«. în forma unor. îndatoriri Precise dela guvern la guvern ni mas 
“au acest caracter Curat prietenesc, : „ Istoria ne dă şi pilde ta privința “aceasta, „Astfel Ruşii au internvenit în Politica 'Tureiej "pentru" ptotee, N 

„In speță opera era simpatică, dar nu era logică decât nusgiag 
„duteu cât 'ea avea ca scop din urmă independența acestor po 
„poare, Oi mt Acestor p Cu un alt scop, na dat posibil, nic în: iiteragul ălatelor, “aici în acel al minoritățiler, de a britui o regulă da acesț. fel După cum am avuţ Onoarea Bă vă Bpun, noi vrem să stabili pe 
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| gi Domiavoasteă 'o: lume nodă care! să iq: docul: celei: vechi: | 

Această lurit”
 ouă trebue să “fie: astfel Antoemită incât Statela - 

să găseaacă În cetăţenii “lor: fii devotați: şi- o.:viâţă'-de :frătească.. 

 aemonie. Dacă minoritaţile ştiu, că libertăţile. de. care se bucură 

„le aut garantate nu prin aolicitudinea Statului. câruia aparţin, 

dar „prin protecţia unui. guvern atiăiu, oricare a? fi, temelia 

| Statului va fi aruncinată. Rae E zare ti e, 

“La temelia însăşi a noii stări de. lueruri 66 se trează, 8 pună 

ferme ați contrarii scopului urinărit: de: Coniferenţă. 

“ Domnilor, am "formulat aceste observațiiini; din scurta - ez? 

punera pe câre Pam cetit-o, în numele nu niimai al independenţei 

Statului Român, dar in numele "celor două” mari principii -pe 

"sară "această. Conferenţă 
le: reprezentă; "unul din: acesta 'prin- 

cipit avătă în vedere pacea, ofăinea, Xrătia între popoarele unui 

aceluiaşi Stat, cellalt privind egalitatea tuturor “Statelor, mari 

şi mici, în ce- priveste drepturile 16%: de legislaţie interioară. 

lată de ce, în numele României, cer să nu i se impue conâiţii . 

„pe care nu le-ar. putea admite. . mat 

“+ Pegădintele.— :Daţi-ne moe'să vă întreb; dacă primiţi pro- 

piinârea D-lui Kiotz. SI PD IE NE DN De a 

| *“D.-Brătianu: (România).—: De sigur, 
a. 

| :: Preşedintele — Suntem de aceiaş părere, După cum am Spus 

_ observaţiuniie onorabilului Domn Brătianu vor Îi supuse unui nou 

_exămen 'af sefilor de guvern, C
i 

„om trece acum ja cererile delegațiunei poloneze. a 

" Padereesky (Polonia)-— Domnule. Presedinte, Polonia şi-a 

înfățișat observatinnile sale în scris asupra chestiunilor finan- 

ciare, dar :aceste.. chestiuni trebue. să île primite împreună cu 

clausele de reparatiuni, Renunţ 
să iau cuvântul în acest subiect, 

: "Insă, în numele guvernului polonez, declar, că Polonia va dă- 

“ră tutulor minorităţilor de neam, de limbă şi de credință ace- 

Jeaşi drepturi ca şi: naționalilor săi. Va asigura acestor MiNOFIi- 

tăţi toate libertăţile, care le-au-fi fost acordate, de marile. nați- 

„ni. gi State occidentale, va. îi. gata „să lărgească aceste: drepturi 

în sensul în cârg Societatea Natiunilor Xa. cpede trebuincios 25 

vi facă pentru: toate statele cara-0 constituese:. 
i 

 aprica: GoRVIDgEPES, că. acesta garantii, odată 1pserise d 

e 

- 
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E tot ce âveam de spus, 
. 

e 

- Peene on oonennu anna nea esenasc sasea, Pena ema ne ana pna ese ses, 

mi i ui ă 

Du Reci C
e
e
a
 

D-nul Kramnar (Ceco-Slovachia .— În ce priveşte” minoritățile 
admit textul care mi ga Propus, sub eserva unor usoara mo- 
dificări. Cer elimninarea a două cuvinte care după mine sunt 
cu totul inutile şi care de altfel „A? putea să ne Pricinuiască 
mari neplăceri, pentru că Sar. judeca Bituatia noastră cu totul 
alt-fel de cur a vrut să arate Domnul Preşedinte, : 

; - “Suntem gata a face toțul pentru minorităţi în scop dea avea li- 
nişte la- noi. şi am fi foarte fericiţi să Putem trata aceste che 
tiunt cu Puterile Mari, ii | | 

.. “Cu toate acestea sunt -tret cuvinte-care după . mine ar A cu 
totul inutile, | 3 | o | - 

Cetesc : | | | o «Ceco-Slovachia Primeşte să încorporeze in tractatul su Prin- 
„cipalele Puţeri aliate şi asociate toate măsurile pe care locar pu- „ele locuitorilor care se deosebesc de majoritatea Populaţiuinei 
prin neam, limbă sau Credință), | Cer ca să se suprims vorbele «pa care la-ap Pulea socaii ne. 

_“Cesare», Pentru că vom incheia acest irait în mod Prietenas. 
Resultatul va f acelaşi. a Ă 
Preşedintele. — Dacă vroiţi să-mi Subliniaţi cele trei Caviata, 

A căror supresiune 0 cereii, şi să-mi dați textul, îl voi aduca ja 
Cunoşiinta Adunării, 

, 
, D-nul Bramar.——Aşi avea câte va âtnendamente- de Propua 

“clauzelor care ne-au fost supuse şi care sunt foarte grela de 
Priceput pentru străini. De altminteri Hu voi insiata asupra a. 
Cestui punct pentru că Comitetul de Tedactie va Line-voi să 
examineze aceasță chestiune, Precum şi ainendamentela LOtsto 
cu toată buna voin(a cu care Suntera obişnuiţi. De 'oxemplu,. vrem să dăm germanilor din Boemia dreptul de 
& opta pentru naționalitatea austriacă, pe când după testa: care 
si va sapus, lucrul nu ar fi tocmai posikil, . |   
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Celelalte modificări ce le propunem unt asemânătoare ca 

«acestea şi menite a lămuri textul, De 

- Pregedintele — Comitetul de redacţie ar fi gata să facă ua 

taport foarte grabnic 2 | , 

D-nul Fromageot. — Comişiunea a avut onoatea' să trimeată 

Consiliului suprem o notă în privinţa acealsa. ! 

-... Preşedintele, —— Foarte bine. | 
Dinul Kramar. — Clauzeie financiare... 
Preşedintele. — Suntem de acord. 
Delegaţiunea sârbească are observațiuni de prezentat ? 

"Donul Trumbici. — Delegaţiunea Sârbilor, a Slovanilor ;şi a 

Croaților a avut oncara să depue pe biroul Conferenţei propu- 

_aeri care ţintesc la modificarea unor clauze, în ceace priveşte 

' xhestiunea minorităţilor, acea a libertăţei, transitului şi al co- 

__ merțului, acea a hotarelor de miază-noapte precum şi clauzele 

înanciare şi economie, - 

In ce prlveşte clauzele financiare şi economice, nu mă voi 

ocupa de ele, nefiină necesar, în urma declarațiunilor făcute 

înaintea mea. . cr | - 
„În chestiunea minorităţilor, a-şi avea de făcut în substanţă 

__ «proape aceleaşi observaţii ca d-nu Kramar. Am vrea să su-. 

primă odrecari cuțrinte ale redacţii oficiale. şi să zicem că Statul 

sârb, croat şi slovan se angajează se înființeze de acord gap 

3 ile principala aliate şi. asociate, dispoziţiile necesare 

i, a ocroti în teritoriile care au făcut parte din vechea Monarhia 

” Austro-Ungară şi au fost cedate prin prezentul tractat Statului 

Sârb-eroat şi slovan, interesele locuitorilor minorițăţilor. 

_: Deosebirea între cele două texte e evidenlă. 

- Preşedintele. —-E revendicarea sârbească şi ceho-slovacă | 

d D-nu Trumbici. — Revendicarea sârbească e aceiaşi . cu a 

Statului Ceho-Slovac. Am să vă dau, Domnule Preşedinţe, textul 

-aoii noastre propuneri. . -.- Ea 

„ Ceeaca cerem: e ca Puterile principale să, ge înțeleagă cu nei 

pentra-ă puna de comun acord aceste dispozițluni întrun 
> frapat, o n 

A doua choitiuna asupra căreia a-şi vrea să vă airug alen- -- 

ia este limitarea îraetatului viitor la teritoriile care aparțineau 

inainte. Austea-Uugariei. | a 
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” Poeşcdjiitola. 2 Vorbiţi  da“textul 'car6 ținteşte” îiotităţiii „Dal Trumbie — Da. n e e e ata "Preşădiniele. — Propuneţi” să” so' limiteze; Ta” nota “torttăti ? 
„Dinu Trumbici.— La cele ca aparțineau "altă dată 'monăttiiet 

Austro-Ungare. e aa ua mom ir] i 

Cauza e evidentă. Serbiă 'sra 'un Stat' iădăpenident:  Ea-are _ drepturi câştigate. Astăzi nu e posibil 34 se “impus “faritârilor 

Vechii Serbii oarecare elâuză care ăr-putea stânjâni dreptul su- 

- Imi permi £ "Domnule s Pr e 38 ăia te, - Să â a: pr zenit” vedacţiunea 

exactă p6 care am dori să o primiţi i 

9 ..,.<. LE 9 . e . . + mp du pă Ba Sag fa 

Preşedintele Wilson. — (Traducere) Aş regretă foarte mult, ca 
easiă intrunire să se despartă lăsând în mintea câtorava im 

  

    

  

îmi 

presiunea permanentă, pe care! am auzitio' âxprinăstă aci; că „mările puteri “doresc să impună cu' totul 'stăpânirei lor “inor. 
țări mai puţin nsiderabile, printrun sentimenț de “autoritate şi de mândrie. Doresc să atrag atențiunea - asupra “unui âspect și regulamentului ia care lucrăm împreuhă. Voim să asigurăm 
ăcea lumii şi să facem se piară toate elementele de' tulburare 

Și de primejdie pentru viitor, i ii „. „Una, din condiţiuuile de temelie pentru aceasta 6 'dreaptă 
Împărțire a ținuturilor după afinițăţile şi voinţa populațiunilor; Odată ce aceasta va fi îndeplinit, puterile dliată şi asoeiate "vor - garanta menţinerea condițiunilor, atât “de “drepte! po cât -s6.. va putea, la care vom îi- ajuis: Ele or lua bidatorirea şi sare 

- cina; asupra lor va apăsa neapărat răspunderea, principală, pre . . „fain, tot ele au făcut, prin firea lucrurilor, şi 'storțarea cea mai mare în timpul răzoiului ; şi nu trebue să uităm că puterea lor e chezăşia din urmă a păcii obşteşti:. Iii “aceste împrejurări: 
Sare e nedrept ca vorbindu-vh nu ca dictatori, dar, ca sfătuitori 
şi prieteni, ele se vă spuria: «Nu putân“să 'vă garantăm Bra: niţele D-voastră, dacă nu credem că ele fac faţă la unele prin: aripi de. drept». Acelăş raționament să aplică” şi minoritţilor elăşi e grija în vederea căreia s'a înființăt 'agezământul “mina; „ zităţilor, Dacă voiţi ca principalele puteii “iliate şi asociate „e; 

  

 



  

pr, acne te a TE bag a DE edi 

caezăaulaacă ființa chiar: a' atatelgr, oara e neprept:-să.: 16 sa» - 

Mistăcăţi"conăiţiunile cerute ca: să nu zămâie putinta unor tulbu- 

fir fiitoare:” condițiuni pe care aceste 'puteri le găsesc iadis 

“ poăsăbile pentru a' împiedică cauzele viitoare ale războiului ?... 

+ %ă Noi"“derâm prietenilor noşiri din Serbia și din România;.86 - 

„dăeăda: că "hu - voim- âstă “ seară: e6.atingera nişte suveranități 

âchi'şi recunoscute; dar tractatul 'de-pace. va mări. mult terito- 

Mele. căra se găseau sub aceste suveranități. Nu e'cu “putință 

"spre pildă de a-trata de o parte regatul Sârb, Croat şi: Slo- 

ah tâ-o'unitată: eșită din evenimeiitele Ia care ain fost. martori - 

-gi de altă parte de a păstra ca un stat: deosebit în unele. pri- 

vinţă tegatut 'Sârb:': Dacă aceste state sunt puternic înfiinţate 

prin feactătul pe care îl facem: împreună, acei care vor garanta 

tii” uitidiă' analiză “executarea lui” ai dreptul de a veghia câ 

condiţiuhile 'ii 'care aceste atate' vor f. definitiv stabilite: să ..fie 

de natură a asigură pacea obştească. 'Dorinia noastră în a- 

| tcastă “privință nu „este să intervenim întrun. fel care să su- 

- perb' cătusi :de puţin aceste atate, ci să le “ajutăm: şi să, aju- 

_“tărh cauza: comună. Nădăjduim, că nu veţi 'sta la îndoială să 

“primiţi punctul: nostru „de vedere, fiindcă inu" vedem alt mijlot-“ 

'de a regula această: chestitine. : DR II A aaa 

"i Cum oare guvernul Stateler-Unite, dacă ar.creade că azazămân 

“tul intervenit . ar: cuprinde elemente nestabile şi primejdioase, 

“ar'putea' să se prezente în fața Congresului, în fata. poporului 

Arsericau, şi să pretindă că a ajutat se asigure pacea lumei.? 

--"Dacă Marea. se găseşte tulburată 'din nou, dacă conditiunile 

je care le primim: ca. fundamentale: sunt puse iar În diseuţiune, 

„garanţia care ni 's'a: dat. inseamnă că Statele-Unite vgr frimite 

dincolo de Ocean armata:şi flota lor !) E oare surprinzător, :că, 

în astfel de. condițiuni, să dorească -au face asa în cât soluțiunea 

- diferitelor probleme-să le pară cu totul mulțumitoare ? .... 

„Not apune în. special: d-lui Brătianu, că avem nici- cea mai 
:mică doriaţă de a. călca saverahitatea țări D-Sale; că nu voia 

să facem nimic care-ar putea să ii displacă. - a 
: România va eşi din acest'războtmș înare, puternică; eu o,creştere 
âa teritoriu datorită storţării comune şi vigoarei- armelor. BQBSITE. 

1) aettat ga Con Atat (pi Con gresal American a făcut rezarva axprese asuţra ucestel 

gasi. 71 - o a
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Avea atunci dreptul să inăistăm asupra unor condițiuni care “după părerea noastră vor face acest succes definitiv, | Rog pe. pristanul meu Domnul Brătianu. pe prietenul meu "D-rul Kramar, pe prietenul meu Domnul Trumbitch, să creadă, 
că dacă am menţionat în articolul de care a. fost vorba odineaori „Marile puteri singure, nu e fiindcă aceste din urmă. vor :Bă, îşi “impună condiţiunile lor, dar numai “fiindcă, doresc să se asigure, 

“că pot să garanteze, cu toate puterile de cari ele pot dispunea, “toate toloasele pe care acest tractat, vi le dă, precurm ni la. dă 

Trebue să lucrăm împreună şi această tovărăzie nu poate să se razinie decât pe o întelegere, a AR 
Se lăsăm soluțiunea acestor. chestiuni unor . negociaţiuni vii- toare, cum sa vorbit, ar însemna, că, atunci: când această con- _ferintă îşi va îşi va fi sfârşit lucrările, grupări separate ar de- „ide între ele cea ce de fapt trebue să.facă parte -de temelia . generală a păcii 'lumei. Aceasta” pare imposibil. Să - _ Sper, că “vom ajunge — e scopul nostru — la o Incraze îm- : _preună cordială şi de bună voe pe singura temelie posibilă. A- ceasta temelie, trebue să o exprimăm astfel. De acolo unde vine puterea, de „acolo va fi asigurată “menținerea păci. -Numai din partea fortei va veni garanția supremă a acestei păci. € Nu trebue să ne înşelăm asupra înțelesului pe care îl dăm „ cuvântului forță, Statele-Unite nau avut nici odată nici un. gând „de agresiune şi cunoaşteţi motivul intervenţiunii lor în afacerile 

vechiului Continent. N Ea Urmărim un scop comuu, tot ceeacs dorim e să-vă ajutăm - să ajungeţi acest scop în bună ințelegere cu noi. Nu voim de 
cât să ne întovărăşim cu D-voastră, ca să. vă servim, şi nu vom faca nimic care va fi contra intereselor D-voastră. adevărata, D-nul Brătianu (România). Inalta personalitate:a Preşedintelui Wilson dă tutulor cuvintelor D-sale şi tutulor sfaturilor D-sale 
un caracter cu totul special de autoritate, Imi permit tn nu. mele marilor principii pe care însuşi preşedintele le-a proclama de a-i atrage amicala atențiuine asupra temerii, că unile aplica. 
iuni ale principiilor, făcute cu intenţiile cele mai bune, să nu ajungă tocmai la rezultate contrarii scopului urmărit. 

Precum am spus, trehue să iasă din lucrărils acestei Conta
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rințe un 'zezultat nedizcuial, Ea a făcut o mare opară-de dep-- 

tate, a atăbiiit nu numai garanţiile contra dugmanului, dar şi 

egalitatea drepturilor tutulor statelor mari şi mici. Dacă prin: . 

eipii ca acelea pe care vreți să le înrcziți astăzi în tractatul 

ca Austria ar fi fost puse în statutul Societătei Naţiunilcr, noi: 

pu neam fi opus. D-]. preşedinte Wison va binevoi să-şi aducă 

__ “aminte, că delegaţiunea Română a votat pentru ca aceste prin- 

-săpil să fie stabilite odată pentru totdeauna şi pentru. toți. A . 

tace cum ge face cu tractatul actual, înseamnă a stabili trepte . 

diferita de suveranitate. -Cu toate sentimentele de prietenie gi 

“de adâncă admiratie pe care le am pentru poporul Itaiian, n 

pot să concep de ce, în condițiuni identice, țări ca România: 

sau ca Serbia ar urma să fie tratate altfel decât Italia. 

De altă parte, aga cum am avut onoarea si o limureac, se 

memăreşte stabilirea unei vieti. frăţesti între popoareie -cara prin | 

: situaţia lor geografică suntobligate a se constitui întrun singur 

atat, Ar fi o greşeală capitală a face ca aceste raporturi de 

hună prietenie să depindă de un al treilea, orcare ar fi eli 

Nu trebue să pierdem din vedere, că dacă în capul guvar- 

neloe nouelor puteri actuale. se găsesc oameni inspirați de cele - 

mai nobile principii, se poate foare bine întâmpla, că evoluții 

politica s* facă ca aceleaşi state sa fie representate prin alţi 

oameni sau ca noi interese să se arate care să facă să devieze 

unele guverne dela atitudinea lor de mai înainte şi sâ le ducă 

- la acţiunii concepute, nu în vederea acestor rari principii, ci 

în favoarea oarecăror interese speciale. . ÎN 

Este sigur, că Marile Puteri, prin sacrificiile lor au aisgurât 

„victoria marei cauze a-tutulor ; dâr îmi voi ingădni să adaog 

ta cuvintele ce preşedintele a pronunţat — şi pentru căre îi 

“mulțumesc în numele tutulor Statelor mici, — când a afirmat 

că grija marilor factori politici ne este câştigată şi că vrea să - 

garanteze securitatea tuturor, voi adăoga, spun, că răspunderes 

“fe-cărui stat nu încetează e a fi întreagă, ori-care i-ar fi intin- 

dorea, iu cea-ce priveşte independenţa şi siguranţa sa. 

Astfel, în momentul ce faţă, România este nevoită să asi- 

“gore cu propriile ale trupe; apărarea nu numai a botarelor 

„gale, dar încă şi a unei cauze care priveşie întreg centrul Eu- 

- ropei, Prinurmare, dacă Marile Puteri-au u0 ro! mai mare, În: 
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«măsura întinderei lor, răspunderea” Şi rolul Statelor indepen-. 
dente, or-care le-ar. fi; întinderea, rămân. întregi, : i | 

_ Rog pe. reprezentanții.-Marilor. Puteri şi. în particular. pe 
gedintele 'Wilson,. să nu: le: limiteze. prin o aplicaţiune. primej- 
dioasă a marilor principii care. ne, sunt. .acumpe . nouă tuturoj, - „Nu vrexin. efort-de făcut, pentru. ca „drepturile minorităţilor 
'să fie recunoscuţe.. Toate, Statele :acum reprezențate. aci „sunt 

- convinse: :de; necesitatea .respecţului :şi a. desvoltărei acestor 
„ dbertăţi; Lăsaţi numai aceste: State să se desvolte în „singurele 
„condițiuni. cari permit. consolidarea .pacinică „a. stărei. politice 
„„generale-pe- care trebue, să o. constituim-astăzi. =: | 

  

„ “msufleţiţi..de. simţimințe în. acelaş; timp de. respect. şi de re | 
« cunoştinţă. pentru Marile Puteri faţă de serviciile. ce. au “făcut, 

le rog mult a:examina, cu “fot interesul care se leagă de'aşa 
-de rari principii, propoziţiunile şi-declarațiunile. făcute. de. gu- 
-vernul.:româa ;. căci este necesar ca aceste „propoziţiuni.. să .fie 

- admise; alt-fel: România nu ar mai păstra în. integritatea sa in= 
dependența -de care s'a +bucuraţ. în trecut. pentru -regulaea . 
chestiunilor de ordin intern. .. i i 

-- Dnul, Venizelos. (Grecia). — Cer. cuvântul, . - a 

  

Preşedintele. — DomnulVenizelos. arg “cuvântul. : DN 
„ Denul: Venizelos (Grecia): — Imi. permit a. observa „În. chip 

foarte :respectuos, domnule Preşedinte, că clauzele. în dişcuţiune 
nu fac neapăratparte integrală.din Tractatul de Pace cu Austria, | 
“Ag dori astfel. să vă sugerez, ca, după ce veţi lăsa deovarte 
„aceste clauze,să comunicaţi Luni numai restul condi țtiunilor de pace 
cu Austria şi să trimeteţi aceste clauze în -examenul unei re 
viuni. particulare a sefilor celor cinci Mari Puteri, la. cari sar 
adăuga: şefii Puterilor cu interese limitate, interesate în. chip 
“special. Ar fi astfel numai zece persoane în toial, cări, împre- 
jurul unei mese, ar -ajunge de sigur să găsească. un mijloa - 
susceptibil de a -da satisfacere -Marilor. Puteri şi. de a. Jinişti 
grijile indreptăţita ale Puterilor cu interese limitate. E 

Dacă credeţi necesară incorporirea acestor clauze în 'Trac- 
tatul de pace cu Austria, vom avea vreme, până în “preziua 
însăşi a . semnărei. tractatului, —- de oarece aceste clauze nu interesează Austria, — a le formula şi a ie insera în acest tractat, Spre a, evita redacţiunea unui tractat spâcial în privinţa Pute- ilor eu interese limitate, . . 

    

    



  

63 
3 —_ Ei esti 

lată ca tri permit să gugerez. - 

„- Preşedintele. — Propunerea domnului Venizelos va fi ezanui- 

| aată, fireşte, odată cu cele care ne-au fost deja supuse. 

Ordinea de zi va sfârşit. | 

- Nimeni nu mai cere cuvântul ?... 

Reunirea; viitoare a Conferinţei vi va fi Luni la oniaz, 9 iunie; 

ta Castelul St. Germain-en- Lage. 

Şedinţa se ridică. - 

_ (Şedinţa s'a ridicat la Î7 h: 5 m) 

comit rele ere 

 


