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INSTAURAREA COMUNISMULUI IN ROMANIA 

 

CONSTANTIN  I.  NAVÎRLIE 

 

“INSEMNARI ZILNICE” 

( august 1944- octombrie 1949) 

 

Volumele « România între abandon si 

crucificare. august 1944-octombrie 1946 », Ed. 

de Sud, 2000, 226 p. si « România între abandon 

si crucificare. 1946-1949 », Ed. de Sud, 2000, 

275 p.  au fost si, din pàcate, au ràmas doar 

primele din càrtile pe care le-am proiectat a fi 

consacrate fenomenului numit « Procesul 

comunismului ». Din pàcate, tirajul limitat a 

fàcut ca nici aceste prime càrti sà nu ajugà la 

toti cei ce sunt interesati de cunoasterea 

modului cum s-a instaurat acest regim ilegitim 

si criminal. 

Tocmai de aceea, încercàm sà 

ràspundem, difuzînd pe Net volumele amintite 

mai sus, nevoii pe care o resimt atît cei ce au 

tràit cumplitii ani ai instauràrii regimului 

comunist dar si generatiile mai tinere de a gàsi 

ràspunsuri la întrebarea de ce si cum a fost 

posibil ca România sà accepte si sà suporte timp 

de mai mult de patru decenii aceastà « brutalà 

întoarcere la sàlbàticie. » 
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Autorul însemnàrilor, magistratul 

Constantin I. Nàvîrlie (1882-1959), a 

consemnat zilnic evenimentele, întîmplàrile, 

impresiile si cugetàrile personale de-a lungul a 

aproape patru decenii, începînd din vara 

fierbinte a anului 1916 si încheind cu îngheturile 

nimicitoare ale comunismului anului 1952, într-

un impresionant numàr de caiete, repertoare si 

carnete.  

Nu stim, dacà si/sau de ce, s-a oprit din 

consemnarea si comentarea zilnicà a 

evenimentelor si întîmplàrilor în 1952, nici dacà 

au fost salvate toate manuscrisele care au 

supravietuit perchezitiilor si confiscàrilor 

securitàtii din anii 1945-1959. 

Mentinând de-a lungul a 36 de ani ritmul 

unui ceasornic, Constantin I. Nàvîrlie a 

consemnat si comentat cele mai importante 

evenimente interne si internationale, receptate 

din presà, de la radio sau din alte surse, 

anexînd, « deformare profesionalà » a 

magistratului, « materialul probatoriu » pentru 

faptele si întîmplàrile descrise : ziare, tàieturi 

din reviste, fotografii, plante presate etc. 

Însemnàrile zilnice alcàtuiesc un volum 

impresionant de pagini ale càror informatii se 

constituie într-un tezaur documentar de 

exceptie care ne ajutà sà cunoastem si sà 

întelegem evenimente locale, nationale sau 
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internationale. Valoarea documentarà a 

informatiilor, comentariile la obiect ale juristului 

de anvergurà nationalà înzestrat cu un talent 

literar remarcabil, contextul intern si 

international, violenta si persecutiile regimului 

dictatorial impus României, impactul emotional 

al « Operatiunii Gayaneh » de sovietizare a 

tàrilor cotropite din centrul si ràsàritul Europei 

începînd cu vara anului 1944, oferà cititorului 

imagini apocaliptice din scenariul bestial, de 

teroare, violentà si crime prin care s-a impuns 

celor peste o sutà de milioane de europeni 

abandonati de Aliatii Occidentali la Yalta si 

Potsdam malaxorul comunist care a zdrobit fàrà 

milà zeci de milioane de existente si constiinte 

care pînà atunci tràiserà în libertate. 

Scrise cu stiloul sau creionul, cele sase 

maculatoare si caiete consacrate perioadei de 

dupà 23 august 1944 consemneazà principalele 

evenimente interne si internationale care au 

jalonat drumul României si al tàrilor din centrul 

si estul Europei spre hàurile înfioràtoare ale 

permanentizàrii ocupatiei trupelor sovietice si 

ale impunerii prin silnicie, fortà, deportàri si 

masacre unor regimuri totalitare, comuniste. 

De pe pozitia magistratului care a militat 

constant pentru respectarea si aplicarea « ad 

literam »  a Constitutiei, a legilor, a tratatelor si 

conventiilor internationale, Constantin I. 
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Nàvîrlie constatà cu uimire, cu îngrijorare si 

revoltà, încà în iunie 1945, cînd ràzboiul abia se 

încheiase, cà România « s-a înfundat într-o 

mlastinà de unde nu poti iesi în nici o directie, 

unde nu ti se întinde o mînà de ajutor ca sà fii 

dus spre orizonturi mai blînde si mai dàtàtoare 

de spreantà. » Pînà în momentul « punerii în 

retragere », în decembrie 1945, cînd mii de 

magistrati si functionari publici au fost epurati 

pe calea « reducerii vîrstei de retragere » 

ordonatà de guvernul impus de Vâsinski, 

consilierul C. I. Nàvîrlie de la Sectia II a Curtii 

de Casatie observà, consemneazà si disecà cu 

minutiozitate toate dispozitiile si actiunile 

antinationale, antidemocratice, brutale si 

criminale al planului de bolsevizare a României 

conceput si orchestrat la Moscova si pus în 

scenà de comunisti si de «aliati temporari» cu 

sprijinul si sub protectia a peste un milion de 

sodati rusi sositi în tarà cu acest scop.   

 Pentru intervalul de timp 24 august 1944 

– 9 octombrie 1949, Constantin I. Nàvîrlie oferà 

cititorului un comentariu amplu, documentat, 

lapidar dar incitant si de profunzime, dintr-o 

perspectivà europeanà si chiar modialà, asupra 

evolutiei postbelice a omenirii. Odatà începutà 

lectura, cititorul este prins de suvoiul de 

evenimente si de informatii si captivat de 

limpezimea si de claritatea textului. 
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(Decretul-lege din 30 martie 1945 a infiintat 

lagarele de munca ce au terorizat Romania zeci 

de ani. 

 Majoritatea celor deportati la Canalul 

Dunare – Marea Neagra supranumit si « Cavoul 

burgheziei romane » sau « Canalul Mortii » nu 

au supravietuit. 

 Infamele inscenari judiciare din anii 

1946-1954 au lichidat o buna parte a 

intelectualitatii romane. 

 « ROMANIA SECOLULUI TRECUT A 

FOST BINTUITA DE DOUA CIUME 

BUBONICE : NAZISMUL SI COMUNISMUL. 

FIECARE A GENERAT UN GENOCID SI 

FIECARE A CHELTUIT ANI SI MILIOANE CA 

SA-L ASCUNDA » 

 

 Institutul National pentru Studierea 

Holocaustului « Ellie Wiesel » are sarcina sa 

identifice si sa-i reabiliteze cele peste 

« 200.000 de victime ale Holocaustului din 

Romania » 

 Mai mult de 200.000 de cetateni au pierit 

in inchisorile si lagarele Securitatii din Romania. 

 « COMUNISMUL, CA SI NAZISMUL, A 

FOST O ABERATIE A ISTORIEI » 

 Fortele motrice care propulseaza 

omenirea : »PROPRIETATEA PRIVATA, 
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CONCURENTA , COINTERESAREA », au fost 

negate de comunism. 

 Pentru a-l crea pe « homo sovieticus 

roman », securitatea :a interzis in scoli si 

universitati peste 8.000 de titluri de carti;  

a distrus partidele politice prooccidentale, a 

lichidat armata si Securitatea Regatului Roman, 

a eliminat fizic « chiaburimea », a terorizat 

emigratia.) 

 

 Cititorii vîrstnici vor retrài cu emotie 

scene din viata lor, a pàrintilor si a 

cunoscutilor, îsi vor reaminti cum, în 

septembrie 1945, « în România, cînd douà 

persoane se întîlnesc nu vorbesc altceva decît 

despre rusii care ne ocupà casele si ne 

consumà alimentele si se întreabà cînd oare vor 

scàpa de ei…De asemenea, se întreabà cînd va 

pleca guvernul actual, sustinut de rusi dar 

nerecunoscut de celelalte puteri aliate, guvern 

care a nemultumit profund marea masà a 

poporului prin lipsa de ordine, prin indisciplina 

si nemaipomentita scumpete ce a adus în tarà ». 

 Cei mai tineri vor naviga în labirintul 

anilor 1944–1949 descifrînd si întelegînd 

disperarea si chinurile pàrintilor si bunicilor 

care au fost împinsi cu brutalitate pe 

înfioràtorul drumul al Golgotei care debuteazà 

cu începuturile comunismului românesc – pavat 
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cu trupurile a sute de mii de victime nevinovate 

càzute sub rafale de mitralierà, càlcate fàrà milà 

de cizmele ocupantului, reduse la tàcere prin 

amenintare, teroare si violentà de incultura si 

anticrismul agentilor din tarà ai Moscovei, 

atenuatà numai de speranta, care s-a dovedit a 

fi desartà, în ajutorul Americii, sau întretinutà 

de rezistenta eroicà a apàràtorilor democratiei 

si valorilor nationale obligati sà ia drumul 

muntilor. 

 Chiar si pentru cititorul obisnuit cu 

mesajul documentelor de epocà, memoriile 

magistratului Constantin I. Nàvîrlie constituie o 

revelatie.  

Pentru cà, este reconfortant sà afli cà, 

desi tàvàlugul rostogolit peste tarà de ocupantul 

sovietic « nu lasà popoarele sà se conducà prin 

ele însele » (21 august 1945), si în pfida faptului 

cà ofiterii si soldatii sovietici erau « stàpîni în 

casele noastre … ne-au luat toate mijloacele 

noastre de trai si ne simtim mai sàraci si mai 

lipsiti în fiecare zi » iar « puterea si ajutorul 

anglo-american, în care speram, sunt iluzorii », 

orice sperantà de libertate si bunàstare fiind 

închisà, societatea civilà a continuat sà spere, 

sà reziste. «Lumea – consemna autorul la 8 

noiembrie 1945 – s-a sàturat si, în disperare, 

înfruntà moartea ».  
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Insemnàrile retin evenimente, hotàrîri, 

decizii, actiuni, scene de viatà obisnuite (« Ce 

am vàzut si ce am suferit, vom tine minte toatà 

viata »), întîmplàri, tràiri, luàri de pozitii care 

dezvàluie dimensiuni incredibile ale terorii si 

fortei nimicitoare a regimului criminal care a 

fost instaurat de Moscova la conducerea tàrii în 

martie 1945 cu scopul de a bolseviza România. 

Si Kremlinul avea sà plàteascà poporului român 

o polità mai veche, pe care n-o uitase, rolul pe 

care îl avusese în 1919 în bararea primei 

încercàrii a armatelor bolsevice ale lui Lenin de 

a pàtrunde, prin revolutia lui Bela Kunn din 

Ungaria, în inima Europei.    
VIATA INTERNATIONALA TENSIONATA: 

Terminarea ràzboiului : Germania + Japonia 

Tratativele de pace : dificile, lungi ; 

16oct45 Pierre Laval, fostul sef al guvernului francez din Vichy pe 

timpul ocupatiei germane, judecat la Paris de un  tribunal special si 

condamnat la moarte, a fost executat prin împuscare ieri ; 26oct45 
Quisling, fostul prim ministru al Norvegiei din vremea ocupatiei 

germane, a fost judecat, condamnat la moarte si executat zilele 

trecute » ;30apr46 Chestiunea regimului Franco, în Spania, adusà în fata 

Consiliului de Securitate de la Washington de Polonia si Rusia, a fost 

rezolvatà în felul urmàtor : o comisiune numità din sînul Consiliului sà 

cerceteze si sà raporteze dacà acest regim amenintà într-adevàr pacea. 

 La Paris s-au întrunit acum cîteva zile ministrii de Externe ai 

celor patru mari puteri : Statele Unite, Anglia, Rusia, Franta, pentru a 

lua în consideratie si a gràbi încheirea tratatelor de pace cu Italia, 

România, Finlanda, Ungaria si Bulgaria (divergentele sunt numeroase si 

teamà ne este cà convorbirile se vor prelungi peste asteptàrile 

tuturor). » ; 28iun46« un articol relevà lipsa oricàrui reprezentant român 

la Paris, pentru apàrarea drepturilor României la Conferinta de pace a 

celor 4 ministri de externe, în timp ce o delegatie de ministri din 

guvernul ungar, dupà o vizità în Statele Unite,e la Paris,pentru a cere 

revizuirea frontierelor cu România »326 ; 
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Pretentiile teritoriale :Rusia : colonii italiene din Africa, Azerbaijan ;26 

martie46 Ieri s-a deschis la Washington Conferinta Consiliului de 

Securitate, fàcînd parte din Organizatia Natiunilor Unite (« Uno »). Una 

din primele probleme ce urmau sà se discute era aceea a Persiei, din 

care Rusia a ocupat fàrà drept o provincie. Cum chestiunea aceasta, 

dacà nu era rezolvatà în cel mai scurt timp,  putea duce la ràzboi (de 

care se pare cà rusii se tem), rusii au declarat (dupà cum a comunicat 

asearà radio Londra) cà vor pàràsi Persia si Manciuria » ; apr46 « Rusii 

nu se retrag fàrà conditii din Persia au impus o concesiune a unei pàrti 

din petrol sub forma unei societàti ruso-persane. Conventia s-a 

încheiat înainte ca rusii sà-si fi retras toatà armata Cum au permis 

englezii si americanii ca un stat sà fie obligat pe calea fortei sà cedeze 

din bunurile sale ? »300 ; 22aug46«Delegatia ungarà a prezentat la 

Conferinta de pace de la Paris un memoriu în care, între altele, cere sà i 

se restituie din Transilvania de nord nu mai putin de 20.000 km pàtrati 

(teritoriu în care se aflà 900.000 români)338 ; 

Sfere de interese : « Primul ministru englez Churchill a vorbit marti,27 

febr45., în Camera Comunelor despre hotàrîrile de la Yalta, luate de cei 

3 mari fruntasi. A vorbit despre situatia Frantei, care capàtà drepturi 

egale cu cele trei mari puteri, despre situatia Germaniei dupà ràzboi, 

despre Polonia, càreia i se fixeazà spre Rusia, drept granità, linia 

Curzon, cu compensatii spre vest (pàrti din Germania de ràsàrit).In 

privinta unui guvern provizoriu în Polonia, “acordul prevede consultàri 

în vederea stabilirii unui astfel de guvern, cu care cele trei mari puteri 

sà poatà stabili relatii diplomatice, în loc ca unele sà recunoascà un 

anumit guvern polonez si restul un altul, situatie dacà s-ar fi mentinut si 

dupà conferinta de la Yalta ar fi anuntat numai lipsà de unitate si 

confuzie ». Pînà atunci, însà, « guvernul britanic va continua sà 

recunoascà guvernul polonez din Londra, pînà cînd el va socoti cà noul 

guvern provizoriu a fost format asa cum trebuie în Polonia, în 

conformitate cu prvederile consimtite. »A aràtat apoi cà « dupà 

terminarea ràzboiului, urmàrim (în ce priveste continentul si chiar tàrile 

eliberate) solutia unor alegeri democratice, libere si nestingherite ». 

« Socotesc de asemenea, spune mai departe premierul englez, cà 

cuvîntul lor (al rusilor) constituie angajamentul lor. Nici un guvern nu îsi 

respectà mai mult obligatiile, chiar în dezavantajul lor, decît o face 

guvernul sovietic. Refuz în mod absolut sà încep vreo discutie cu privire 

la buna credintà a rusilor… Cu adevàrat întunecatà ar fi soarta lumii 

dacà s-ar ivi vreo schizmà îngrozitoare între democratiile occidentale si 

poporul rus. Intreaga organizatie mondialà s-ar pràbusi si un nou 

cataclism, de o violentà ce nu se poate concepe, ar distruge ceeace a 

mai ràmas din bogàtiile si libertàtile omenesti. »A vorbit apoi despre 

Italia, despre intrarea în ràzboi a Turciei si despre Grecia. Nu a vorbit 
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nimic despre alte tàri ca Finlanda, România, Iugoslavia, Bulgaria. Dar s-

au anuntat noi dezbateri pentru joi » ; Rusia in Africa, Japonia, Europa 

de est, « Rusia dorea tutelajul asupra celor mai importante colonii 

italiene în Africa, ar fi putut realiza un port în Mediterana, asemànàtor 

celor din Extremul Orient, Port Arthur si Dairen”219 ; ocupà terit. In 

Persia si Manciuria pînà-n 46;291; 

Cons.Sec.30mart.46 :Retrag.arm.Rus.Persia:Repr.Egiptului a spus: 

“Privirile lumii întregi sunt atintite asupra noastrà. Micile natiuni 

asteaptà de la dv. decizii mari. Toti asteaptà din partea marilor puteri 

respectul absolut al obligatiunilor luate. Sà se stie dacà o tarà care nu 

vrea ca stràinii sà stea pe teritoriul ei, poate obtine satisfactie »;30 

mart46Delegatia rusà la Consiliul de Securitate, întrunit la Washington, 

s-a retras de la sedinte în urma urmàtoarelor împrejuràri. (Redàm un 

foarte scurt rezumat dupà darea de seamà publicatà în ziarele de azi). 

Delegatul persan a cerut ca, conflictul dintre Persia si Rusia sà fie luat 

în considerare imediat, întrucît, desi plîngerea din partea Persiei în 

aceastà chestiune s-a fàcut consiliului încà din ianuarie, amînîndu-se 

pentru martie, în care interval o întelegere trebuia sà intervinà între 

cele douà pàrti, totusi, pînà azi, nu a fost posibilà nici o întelegere, desi 

însusi prim ministrul persan a fost în acest scop la Moscova. Delegatul 

rus la consiliu a cerut amînarea discutiei acestei chestiuni pînà la 10 

aprilie. S-a dat cuvîntul delegatilor ce fac parte din consiliu, sà-si 

expunà pàrerile în aceastà privintà. Birnes, ministrul de Externe al 

Statelor Unite, a fost de pàrere cà nu se mai poate amîna discutia. 

Delegatul chinez, care e acum si presedintele Consiliului, si cel egiptean 

au fost de aceeasi pàrere. Reprezentantul Egiptului a avut cuvinte destul 

de vii si a lovit cu mîna în tàblia mesei, cînd a cerut respingerea cererii 

de amînare. El a spus, între altele: “Privirile lumii întregi sunt atintite 

asupra noastrà. Micile natiuni asteaptà de la dv. decizii mari. Toti 

asteaptà din partea marilor puteri respectul absolut al obligatiunilor 

luate. Sà se stie dacà o tarà care nu vrea ca stràinii sà stea pe teritoriul 

ei, poate obtine satisfactie ».Punîndu-se la vot cererea de amînare a 

delegatului rus, ea a fost respinsàcu 9 voturi din 11. Pentru admiterea ei 

nu a fost decît delegatia rusà si cea polonà. Dupà pronuntarea deciziei 

de mai sus, delegatia rusà a declarat cà se retrage. Sedinta Consiliului 

continuînd, s-a dat cuvîntul delegatului persan sà expunà plîngerea 

guvernului sàu. Acesta a aràtat cà punctele principale ale plîngerii sunt : 

1) Functionarii sovietici sà nu se amestece în afacerile interne ale 

Iranului ; 2) Sà se retragà din Iran, o tarà neutrà, trupele ruse care au 

intrat fàrà drept. Delegatul persan a continuat spunînd cà, la aceste 

cereri, guvernul rus a ràspuns: trupele sovietice vor ràmîne în unele 

pàrti ale Iranului pentru o perioadà de timp nedeterminatà (!); 3 ) 

Guvernul iranian va recunoaste autonomia Azerbaijanului (aceasta e o 
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provincie persanà pe care sovieticii vor s-o vadà autonomà ca sà o 

poatà mai usor anexa) ; 4) Guvernul sovietic propune crearea unei 

companii mixte sovieto-persane, în care 51 la sutà din actiuni sà fie 

proprietatea sovieticà si 49 la sutà proprietatea persanà (adicà rusii vor 

sà punà cu forta mîna pe petrolul persan). Si delegatul persan, 

accentuînd cà afacerea aceasta are un caracter exploziv, cà o amînare a 

reglementàrii acestei dispute constituie o amenintare la adresa pàcii 

mondiale, a cerut Consiliului sà se ocupe imediat de aceastà chestiune. 

Desigur, Consiliul, care a respins cererea de amînare, se va ocupa. »;9 

aprilie46Rusii nu se retrag fàrà conditie din Persia. Ei au impus persilor 

o concesiune a unei pàrti din petrolul acestora din urmà, sub forma unei 

societàti ruso-persane. Conventia s-a încheiat deja (de curînd), înainte 

ca rusii sà-si fi retras toatà armata din Persia. (Cum au permis englezii 

si americanii ca un stat sà fie obligat pe calea fortei sà cedeze din 

bunurile sale ?) » Consiliul de Securitate deschis la New York în urma 

asiguràrii date de Rusia cà-si va retrage armatele din Persia pînà la 4 

mai, a admis acest termen. (Incà o amînare, ca si cum Rusia nu si-ar fi 

putut retrage armata pînà acum, întrucît chestiunea ruso-persanà a fost 

ridicatà în fata Natiunilor Unite încà din ianuarie, cînd deja s-a dat un 

termen pînà la 1 aprilie ! In 1940, Rusia ne-a dat ordin sà pàràsim 

Basarabia, care era a noastrà, nici un minut mai mult si a trebuit sà ne 

executàm). »; apr46, alegeri Grecia, supravegheate de trupe engleze, 

comunistii acuzà cà au fost falsificate ; crucisàtoare americane in 

Mediterana si MNeagrà ; « Truman, 6 aprilie a spus, Statele Unite care 

sunt azi cea mai puternicà natiune sunt datoare sà-si mentinà intactà si 

sà ducà la cea mai mare perfectiune puterea lor militarà,America 

considerà pacea ca indivizibilà si orice atingere se va aduce pàcii o va 

privi ca o agresiune fatà de Statele Unite » ;10 aprilie46Delegatul 

sovietic la Consiliul de Securitate (Gromyko) a prezentat Consiliului o 

scrisoare prin care, în numele guvernului sovietic cere ca chestiunea 

ruso-persanà sà fie scoasà din ordinea de zi, întrucît a intervenit o 

conventie între Persia si Rusia (petrolul), si evacuarea trupelor ruse se 

efectueazà în clipa de fatà. [E de notat cà Consiliul a amînat examinarea 

acestei chestiuni la 6 mai, datà pînà la care trupele sovietice trebuiau 

retrase complet din Persia. Dupà cum se vede, delegatul rus cere 

scoaterea din ordinea de zi a diferentului, pe simplul motiv cà trupele 

ruse sunt în curs de executare a retragerii, deci înainte de a se fi retras 

complet]. 

 Truman, presedintele Statelor Unite, cu ocazia Zilei Armatei (6 

aprilie), a tinut un discurs la Chicago, în care a spus, între altele, cà în 

vederea sprijinirii Organizatiei Natiunilor Unite, Statele Unite care sunt 

azi cea mai puternicà natiune sunt datoare sà-si mentinà intactà si sà 

ducà la cea mai mare perfectiune puterea lor militarà ; cà America 
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considerà pacea ca indivizibilà si orice atingere se va aduce pàcii în 

orice regiune ar fi, ea o va privi ca o agresiune fatà de Statele Unite.  

 Referindu-se la situatia din Orientul apropiat si mijlociu 

(Turcia, Irak, Persia etc.), spune cà aceste regiuni care contin mari 

surse naturale si natiunile locuind acolo nu sunt destul de puternice 

pentru a rezista unei agresiuni : « De aceea, este usor de vàzut cum 

Orientul mijlociu si apropiat ar putea deveni arena unei mari rivalitàti 

între puterile din afarà si cum o asemenea rivalitate ar putea da nastere 

subit unui conflict. »; 24mai46«dacà armata rusà a pàràsit Persia,soldatii 

s-au îmbràcat civil, pàstrîndu armele.la granita provinciei Azeraidjan 

(provincie pe care rusii ar voi s-o vadà comunizatà si trecutà la ei) au 

început lupte între formatii militare azebaidjene si iraniene »; China 

mai46 « China continuà ràzboiul între armata comunistà chinezà 

« sustinutà desigur si aceasta de rusi) si armata regulatà chinezà a lui 

Ciang-Hai-Shek »;24 aprilie46Marti, Consiliul de Securitate s-a 

pronuntat în chestiunea ruso-persanà, respingînd cererea guvernului 

rus ca aceastà afacere sà fie scoasà din rol si làsînd ca diferendul sà fie 

din nou luat în consideratie în ziua de 6 mai, datà pînà la care guvernul 

rus s-a obligat sà retragà toate fortele sale armate de pe teritoriul 

persan. Radio Londra, care a comunicat aceastà stire, a aràtat cà au 

sprijinit cererea rusà delegatul polonez, cel francez si, bineînteles, 

delegatul rus, Gromyko. Delegatii celorlalte 8 natiuni au fost pentru 

rezolutia aràtatà mai sus ; Londra a mai comunicat cà delegatul rus s-a 

aràtat foarte nemultumit de aceastà hotàrîre, declarînd cà ea poate avea 

consecinte grave . (…) 

 Radio Londra anuntà cà corpul lui Musolini, care dupà uciderea 

lui a fost înmormîntat la Milano, a fost scos din mormînt (se pare cà de 

partizani si prieteni ai sài) si dus nu se stie unde. Odatà cu corpul lui 

Mussolini a fost ridicat si acela al lui Starace, fostul sàu colaborator. » ; 

24 mai46Situatia din Persia, departe de a se làmuri, se pare cà devine si 

mai tulbure. Discutia la Consiliul de Securitate în privinta chestiunii, 

dacà armata rusà a pàràsit Persia de nord, dupà cum afirmà postul de 

radio America, soldatii sovietici s-au îmbràcat civil, pàstrîndu-si 

armele. De altfel, la granita provinciei Azeraidjan (provincie pe care 

rusii ar voi s-o vadà comunizatà si trecutà la ei) au si început lupte între 

formatii militare azebaidjene si iraniene.    

In China continuà ràzboiul între armata comunistà chinezà « sustinutà 

desigur si aceasta de rusi) si armata regulatà chinezà a lui Ciang-Hai-

Shek. Astfel cà, desi China a terminat ràzvoiul cu Japonia de vreo 7-8 

ani, nici azi nu se poate linisti. » ;28iun46 « la Triest si Venetia au venit 

pînà azi 11 vase mari de ràzboi, engleze si americane, cu scopul de a 

face fatà unei încercàri a Iugoslaviei si Rusiei de a pune cu forta 

stàpînire asupra Triestului » ; aug46 « Grecia se aflà în stare de ràzboi 
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cu Albania »; « Guvernul popular a rechemat pe ambasadorul Iugoslaviei 

în Grecia, pe motiv, pe de o parte, sà presa greacà aduce insulte 

maresalului Tito, pe de alta cà, pe un vas iugoslav s-au suferit pagube 

din cauza exploziei unei bombe »; « Delegatul Ucrainei la 

Conferinta,acuzînd Grecia ca provocatoare de ràzboi întrucît  a cerut ca 

Albania (sprijinità de rusi) sà-i cedeze anumite teritorii din sudul ei ca 

fiind locuite de populatie greceascà si cà ar prigoni elementele 

comuniste din Grecia, a cerut sà fie trimisà în judecata Consiliului de 

Securitate de la Washington, pentru a se lua màsuri împotriva ei. Cum în 

Grecia se aflà trupe engleze, si tara e sustinutà de englezi, protestul rus 

se îndreaptà indirect împotriva englezilor »;  

Regalitate ; 30oct44 :«De la armistitiu încoace toate ziarele criticà în 

cele mai aspre cuvinte dictatura ce începuse a se întrona încà de pe 

vremea regelui Carol al II-lea, fàcîndu-se a nu observa cà Rusia e 

condusà de atîtia ani de cel mai neîndurat dictator, càruia toate ziarele 

noastre sunt nevoite sà-i aducà aproape zilnic elogii » 13noi44 : Andrei 

Ianuarie Vîsinski, primul loctiitor al Comisarului poporului pentru 

afacerile stràine al Uniunii Sovietice, a fost primit la Sinaia de regele 

Mihai, fiind retinut la dejun împreunà cu alte cîteva personalitàti ruse si 

române, între care primul nostru ministru si ministrul de 

externe » ; 6dec44 ;Se pune întrebarea : cînd învinuirile ce se aduceau 

acestor înalti magistrati erau atît de putin serioase si se putea 

prevedea, prin urmare, o hotàrîre de ne-epurare a lor, de ce au mai fost 

înjositi prin chemarea lor în fata comisiei ? Se spune, pe de altà parte, 

cà Regele nu ar voi sà semneze decretul de înlàturare din magistraturà a 

primului presedinte Lupu si a celorlalti 2 magistrati, Macri si Petit, fatà 

de care Comisiunea a pronuntat o hotàrîre de eliminare (s-a semnat mai 

tîrziu, v. nota de la 17 dec.) Hotàrîrea însà nu se poate executa decît 

prin decret regal):7iul.45Ziarele de dupà amiazà anuntà cà prezidiul 

sovietic suprem al U.R.S.S. a decorat pe Regele Mihai al României cu 

ordinul « Victoria » pentru actul de curaj pe care l-a sàvîrsit (23 aug. 

1944) printr-o schimbare radicalà a politicii românesti, constînd din 

ruperea relatiilor cu Germania nazistà si încheierea unei aliante cu 

Natiunile Unite în clipa cînd înfrîngerea Germaniei nu era încà evidentà. 

Semnat : Presedintele Prez. Sov. Suprem M. Kalinin si secretarul Prez. 

A. Gorkin » ;24aug45Cei care au venit azi din Bucuresti au adus vestea 

cà între Regele nostru si guvern existà un conflict deschis. Regele a 

cerut de mai multe ori demisia guvernului si acesta nu a voit sà plece. 

Atunci, Regele nu a luat în nici un fel parte la serbarea de ieri a 

armistitiului si nici nu a voit sà aparà în blacon la Palatul Regal cînd 

multimea a trecut. Se spune cà din aceastà cauzà, comunistii de la noi si 

rusii sunt furiosi. De altfel, în însàsi dàrile de seamà ale ceremoniei de 

ieri, prin radio, nu s-a pomenit nimic de prezenta regelui, fie la 



 14

Patriarhie, unde s-a fàcut slujba religioasà, fie în  altà parte ». 

« Duminicà(8sept46) a avut loc în Bulgaria  un referendum pentru a se 

sti dacà poporul bulgar doreste ca statul respectiv sà fie monarhie sau 

republicà. Republica a obtinut majoritatea »:8feb45Ziarele de astà-searà 
publicà stirea cà fostii regenti bulgari, precum si o parte din fostii prim ministrii 
au fost condamnati la moarte, acuzati cà au servit interesele fortelor germane 
si au suprimat miscarea democratà. Printre regenti s-a aflat si printul Ciril, 
fratele ultimului rege Boris si unchiul tînàrului rege Simeon II » ; Grecia «In 

Grecia a avut loc 1 sept., referendum al poporului pentru a se hotàrî 

dacà tarà e pentru rege sau pentru republicà. Verdictul a fost, cu mare 

majoritate, în favoarea regelui. Primul ministru Tsaldaris a si anuntat de 

aceasta pe regele George, care nu se aflà în Grecia, invitîndu-l sà vinà 

în Grecia»; « Prin presà si prin radio, rusii umplu lumea cu strigàtul cà 

alegerile în Grecia nu au fost libere si cà multi democrati (adicà 

comunisti) au fost arestati ; cà la aceastà situatie a contribuit faptul cà în 

Grecia se aflà armatà englezà care sprijinà guvernul de « reactionari » 

regalisti, condus de Tsaldaris » « ;11mai46Regele Emanuel al Italiei a 

abdicat. In locul sàu, a luat prerogativele regale fiul sàu Umberto. Se 

pare însà cà va fi necesar sà aibà loc un plebiscit în Italia, pentru ca el 

sà fie primit definitiv.; 4dec46In ziua de 1 decembrie s-a deschis asa 

zisul parlament român. Din dàrile de seamà publicate în toate ziarele pe 

care le-am citit, rezultà cà reprezentantii diplomatici ai Angliei si 
Statelor Unite nu au luat parte la deschiderea acestui parlament, la care 

reprezentantii diplomatici ai altor tàri, si mai ales foarte numerosi acei 

ai Rusiei, au fost totusi prezenti.Regele a citit mesajul în care se aratà 

viitoarea activitate a parlamentului, ca etatizarea bàncii nationale, 

legiuiri economice etc. In acelasi mesaj se vorbeste despre o nesovàità 

apàrare a proprietàtii.Niciunul din reprezentantii opozitiei nu va lua 
parte la lucràrile acestei camere care s-a ales singurà, nici màcar 

pentru a discuta validitatea alegerilor.;7iunie46In Franta a reusit în 

alegeri, de astà datà în frunte, gruparea republicanà a poporului 

(catolicii), al càreia unul din sefi e Bidault, actualul minstru de Externe. 

Imediat dupà ei însà au reusit comunistii, prinzînd foarte putine locuri, 

iar în al treilea rînd socialistii. In Italia rezultatul alegerilor genrale este 

urmàtorul : democratii crestini au obtinut în parlament 196 locuri ; 

socialistii 125 ; comunistii 113 etc.In ce priveste plebiscitul pentru 

monarhie sau republicà, cu o micà majoritate de voturi, Italia s-a 

pronuntat pentru republicà. Regina Italiei cu copiii a si pàràsit Italia, 

ducîndu-se în Portugalia. In curînd va pleca si regele, anume în ziua 

cînd republica va fi proclamatà oficial. In privinta rezultatului, Francesco 

Nitti, fost prim ministru, a declarat : « Sunt foarte îngrijorat de situatia 

ce se creazà prin rezultatul referendumului. Distanta neînsemnatà dintre 

numàrul voturilor monarhiste si al celor republicane riscà sà provoace o 
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crizà gravà ». Numàrul buletinelor anulate pentru referendum este de 

circa 2 milioane. Si, desigur, regalistii se întreabà dacà nu cumva 

voturile lor au fost anulate prin abuz. » ; 11mai47«Asarà s-a comunicat 

la radio cà presedintele Truman al Statelor Unite a decorat pe Regele 

Mihai al României. Decoratia a fost înmînatà regelui într-un cadru 

solemn la Palatul regal din Bucuresti, de càtre o delegatie americanà. 

Prin aceasta credem cà s-a recunoscut nu numai curajul acestui tînàr 

rege la înfàptuirea armistitiului din 1944 si întoarcerea armelor împotriva 

nemtilor, dar si atitudinea lui actualà, demnà » ; 22 decembrie47« Ieri a 

sosit la Bucuresti, venind din Elvetia, Regele Mihai al României, 

împreunà cu regina mamà, Elena, dupà o lipsà de mai bine de o lunà. Se 

spune cà în Elvetia s-ar fi corbit si de o ciitoare càsàtorie între rege si 

o tînàrà printesà de Bourbon-Parma. Lipsa cam lungà din tarà a regelui e 

comentatà în diferite feluri » ; 30 decembrie47« Astàsarà la 7,30 s-a 

comunicat la radio o stire care cred cà a emotionat întreg poporul 

român. Regele Mihai a dat azi o proclamatie prin care declarà cà abdicà 

de la tron. Imediat s-a citit apoi proclamatia semnatà de toti membrii 

guvernului, prin care aràtîndu-se cà institutia regalitàtii nemai 

corespunzînd vietii de stat actuale, si cà monarhia constituie o piedicà în 

calea progresului, guvernul proclamà republica popularà românà. 

S-au vàzut azi gàrzi de soldati la postà si diferite alte institutii, s-a auzit 

pe de altà parte cà s-au revocat concediile ofiterilor si ale agentilor 

politienesti, si toatà lumea se astepta la un eveniment important pe care 

deocamdatà nu-l putea bànui. Evenimentul s-a produs foarte repede, si 

dupà aceasta ne asteptàm si la altele. 30 Dec. 1947 

31decembrie47« Astàzi dimineatà s-a comunicat în continuare la radio 

legea votatà ieri de parlament dupà declaratia de abdicare a Regelui. Se 

vede cà parlamentul, care acum se gàsea pin vacantà pînà la 25 

ianuarie, a fost chemat pentru o sedintà extraordinarà (faptul convocàrii 

nu a fost publicat în ziare, nici nu s-a comunicat prin radio). Prin 

aceastà lege, dupà ce se ia act de abdicarea Regelui, se abrogà 

Constitutia din 1866 cu modificàrile sale ulterioare ; se declarà România 

republicà popularà ; puterea legislativà, pînà la alegerea constituantei, se 

exercità de actualul parlament ; pînà la alegerea presedintelui republicii, 

statul e condus de un prezidiu compus din 5 membri ; functionarii si 

armata cor depune în cel mult 3 zile juràmînt de credintà noii republici. 

Prin o altà lege se numesc membrii prezidiului : dr. Parhon, Mihail 

Sadoveanu, St. Voitec, Gh. C. Stere si L. Niculi.Prezidiul dupà ce a 

primit demisia guvernului, a însàrcinat tot pe dr. P. Groza cu formarea 

noului guvern. Din acest guvern fac parte aceiasi ministri de pînà acum, 

la aceleasi ministere : Gheroghiu-Dej la Industrie si Comert, Ana 

Pauker la Externe, V. Luca la finante, Teohari Georgescu la Interne, 
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Em. Bodnàras la Ràzboi, L. Pàtràscanu la Justitie, Traian Sàvulescu la 

Agriculturà etc. » ; 

 Germania sept46 « ministrul de externe al Statelor Unite, Byrnes, a 

tinut o cuvîntare la Stuttgart în Germania în care a aràtat punctul de 

vedere al Americii pentru viitoarea organizare a Germaniei. El s-a 

pronuntat pentru un stat federal german care sà-si ia ràspunderea de 

a-si conduce singur treburile, fiindcà asa cum Germania e împàrtità azi 

între aliati, ea nu se poate reface. Dînsul mai declarà cà ceea ce s-a dat 

de càtre rusi polonezilor din Silezia germanà, este dat numai provizoriu, 

spre administrare, cedarea acestor teritorii nu va fi recunoscutà la 

încheirea pàcii. Recunoaste dreptul pentru Franta asupra teritoriului 

Sarre si se adreseazà germanilor astfel : « Sper cà poporul german nu 

va mai face de acum înainte gresala de a crede cà poporul american, 

iubind pacea, va da înapoi, oricînd vreo natiune foloseste forta sau 

amenintarea cu forta pentru a dobîndi dominatiunea aspra altor popoare 

sau asupra altor guverne. America întelege sà fie prezentà pentru a 

apàra dreptatea si democratia în Europa cu sprijinul Organizatiei 

Natiunilor Unite ». Rezultà din cele de mai sus, cà cuvintele ministrului 

american se adreseazà nu numai poporului german, dar si altor popoare 

ce ar voi sà dobîndeascà dominatiunea asupra altora. 

Dupà cum am auzit asearà la radio si din ziarele de azi, germanii si 

englezii primesc modul de vedere al Americii ; polonezii însà 

protesteazà. Sà vedem ce va spune Rusia »350; 

EvreiiPalestina 22 iul46 « La Ierusalim a avut loc un grav atentat 

terorist, pus la cale de evrei.hotel (King David) în care se afla Statul 

Major al trupelor engleze din Palestina a fost distrus de o minà. Sub 

ruine s-au gàsit peste 100 de morti si multi ràniti.considerat de primul 

ministru, Athlee, ca o crimà brutalà si cel mai mare asasinat comis 

vreodatà în Palestina. Presedintele Truman a condamnat acest 

atentat,declarînd cà asemenea acte teroriste vor întîrzia eforturile 

pentru solutionarea problemei palestiniene. Cauza acestor acte asupra 

membrilor armatei engleze în Palestina stà în nemultumirea pe care 

evreii o au împotriva englezilor, care nu ar làsa sà imigreze în Palestina 

cît mai multi evrei din Europa. De altfel,la imigrare se opun nu atît 

englezii, cît arabii din Palestina, care amenintà cà se vor opune cu 

armele »330 ; 24aug46«In Palestina continuà tulburàrile si amenintàrile 

contra englezilor care lasà liberà emigrarea evreilor în Palestina si a 

internat în lagàre pe cei care au voit sà intre clandestin. Astàzi se 

anuntà în ziare cà « miscarea subteranà evreiascà mobilizeazà toate 

fortele sale pentru a înfrînge bolcada britanicà împotriva imigràrii în 

Palestina ».  Se mai anuntà din Ierusalim prin Rador, de organizatia 

Sten, în cazul cînd cei 18 membri ai acelei organizatii, condamnati la 

moarte, vor fi executati, organizatia Sten va proceda la numeroase 
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asasinàri individuale printre autoritàtile britanice din Palestina; 6noi46 : 

De curînd a fost aruncatà în aer Legatia englezà din Roma. Se crede cà 

aurotii sunt evrei sionisti. De altfel, în Palestina atentatele împotriva 

englezilor se tin lant : trenuri si clàdiri atacate cu bombe sau minate, 

militari si oameni politici asasinati ; 

Bomba atomicà : Rusia : acces la tehnologie ; 1iul46 «în Oceanul Pacific 

insula(atolul)Bikini,experienta cu bomba atomicà »328 ; 24 iul, a 2-a 

exp.bombà atomicà Bikini ;330 ; 

ONU : 

Sisteme aliante, ofensiva curentelor de stînga în Europa : *Constituirea 

celor douà blocuri de state ; noi. 45 - victorie comunisti în alegeri în 

Franta ; Anglia, perisol socialist noi.45 « Churchill apel la fortele 

conservatoare: vom putea salva aceastà tarà de la pràbusire pe 

povîrnisul socialist » ;253 ; mart.46 Stalin despre discursul din SUA : 

« orientarea d-lui Churchill este o orientare spre 

ràzboi »288 ;mai46.ItaliaRegele Emanulle abdicà ; iun46«In Statele Unite 

au avut loc mari greve ale lucràtorilor din minele de càrbuni si ale 

lucràtorilor de la càile ferate;presedintele a cerut adunàrii 

reprezentantilor si senatului sà voteze o lege care sà reglementeze 

dreptul la grevà »313; alegeri generale iun46 « Franta gruparea 

republicanà a poporului (catolicii),dupà ei comunistii,foarte putine locuri, 

si socialistii. In Italia:democratii crestini 196 ;socialistii 125 ; comunistii 

113 »317;In plebiscitul pentru monarhie sau republicà, cu micà 

majoritate de voturi, Italia s-a pronuntat pentru republicà »318 ; 

« 17sept46,marinarii de pe vasele comerciale ale Statelor Unite,cîteva 

sute de mii,au declarat grevà cerînd màrirea salariilor.au declarat grevà 

si soferii de camioane din New York.o sumà de magazine si fabrici au 

fost închise si sute de mii de alti lucràtori au ràmas fàrà lucru.în Statele 

Unite abia o grevà se terminà si se declarà alta »353 ; 

RAPORTUL DE CONDAMNAREA COMUNISMULUI/ 
« REGIMUL COMUNIST A FOST ILEGITIM SI CRIMINAL » 

« 0amenii au ripostat în diferite feluri, au existat diverse grade de 

complicitate », p.9 

« Recumerarea memoriei dar si identificarea responsabilitàtilor sunt 

indispensabile functionàrii unei comunitàti politice democratice », p. 10 

« Regimul comunist din România a fost ostil valorilor spirituale », p. 12 

« Regimul comunist a venit la putere prin violentà si si-a mentinut 

puterea prin violentà », p. 13 

Regimul comunist a fost instaurat la putere în România prin brutala 

interventie sovieticà din 1944-1947 », p.13 

« A recurs la violenta maximà pentru atingerea scopurilor », p. 14 

« Oricine se opunea noului sistem era apriori declarat dusman al 

poporului, fascist, agent al serviciilor de spionaj stràin », p.14 
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« Au fost distruse partidele istorice si toate organnizatiile care mentineau 

vie posibilitatea unei opozitii » 

« Represiune generalizatà » 

« A desfàsurat o propagandà neîncetatà si un control absolut si 

« cenzurà » 

« Indoctrinarea populatiei » 

Jefuirea sistematicà a economiei în favoarea URSSS si distrugerea 

economiei de piatà” 

“Distrugerea statului de drept” 

« Lichidarea monarhiei constitutionale » 

« Folosirea celor mai brutale metode teroriste » 

« Statul românesc în 1948-1949 a fost în esenta sa un stat bazat pe 

teroare,  directà sau indirectà, punitivà si /sau profilacticà, iar justitia a 

avut ca scop camuflarea si justificarea crimelor comise », p. 15 

« Atacul sistematic împotriva proprietàtii private » 

“Controlul total asupra mijloacelor statale de exercitarea violentei: 

procuraturà, armatà, militie » 

« Controlul asupra omului, rationalizarea aprovizionàrii » 

“O politicà externà complet subordonatà Moscovei” 

“Nu încape îndoialà cà România dupà 1945 ar fi putut sà se dezvolte ca un 

stat democratic si pluralist, dacà nu ar fi existat interventia sovieticà si 

disponibilitatea comunistilor de a servi neconditionat intereselor 

Kremlinului.(?? lipseste abandonarea de Occident!!! Comunistii erau mai 
puternici in Franta, Italia, Grecia etc !!!) Distrugerea continuitàtii 

constitutionale a statului român prin abdicarea Regelui Mihai în 

decembrie 1947 ràmîne unul din marile abuzuri ale comunismului în 

România (Exagerare. Regalitatea dispare pe cài democratice în Grecia, 
Iugoslavia, Italia. Regii români au slàbit democratia, partidele, sistemul ?? 
« Membrii PCR din ilegalitate au fost, în special în prima perioadà, 

exponentii cei mai activi ai noului regim. Nu mai putin responsabili sunt 

cei care au aderat în perioada 1944-1947, îmbràtisînd su maximà 

frenezie sloganele antioccidentale si ardent staliniste ale PCR. Din rîndul 

acestora a fost recrutatà birocratia de partid si aparatul de bazà al 

Securitàtii” 

« Instrumentele principale ale perpetuàrii dictaturii comuniste : politia 

politicà si propaganda » 

Printre importantii colaborationisti recrutati din vechile clase por fi 

numiti : Petru Groza, Mihai Ralea, Mihail Ghelmegeanu ( ??? Incomplet) 

au avut o dozà de responsabilitate pentru ceea ce putem numi tragedia 

României sub comunism » p. 18 

Cap. « Perioada de tranzitie de la regimul democrat la regimul comunist 

(1944-1946) A fost abordatà de numerosi istorici, care au demostrat 

acapararea puterii politice de càtre comunisti prin  
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A1. Dictat sovietic :19oct.44” Si, în aceste momente de lipsuri si de 

întunecare, ziarele comunistesi socialiste, în dorinta de a de forma un 

guvern în vederile partidelor respective, strigà mereu : Sà plece 

guvernul ! Si, ca sà forteze aceastà plecare, ministrii Pàtràscanu 

(comunist) si Titel Petrescu (socialist) au demisionat din 

guvern. » :28oct44. In Bucuresti, în drumul spre casà, am vàzut o 

manifestatie de comunisti si socialisti care aveau placarde si 

strigau : »Jos guvernul ». De asta le arde lor acum cînd iarna bate la usà 

si gàseste pe oameni fàrà lemne de încàlzit, fàrà alt combustibil, pe unii 

din ei fàrà locuinte si cu perspectiva ca la anul viitor sà moarà de 

foame. E dureros sà vezi asemenea spectacole (de altfel s-a constatat 

cà dacà în Bucuresti se poate strînge public pentru o manifestatie de 

aceastà naturà, în provincie si la sate comunismul nu prinde si 

oamenilor prea putin le arde de asemenea manifestatii) » : 4 

noi44 ;Ziarele de azi publicà un document-protest înaintat de 

vicepresedintele Comisiei de control, generalul rus Vinogradov, 

presedintelui Consiliului de ministri român. Prin acest protest se atrage 

atentia guvernului român cà nu îndeplineste cu suficientà conditiile 

armistitului. Astfel, se spune cà supusii germani si unguri pînà acum nu 

au fost toti internati si cà cei internati se bucurà de regimuri de favoare 

(aceastà afirmatie au fàcut-o si unele ziare conduse de români) ; cà nu 

s-au prezentat listele complete de cetàteni sovietici adusi cu forta în 

România (si cà s-ar insista de unii pe lîngà aceste persoane sà nu plece 

din România) ; cà se permite exportul diferitelor bunuri germane si 

ungare ; cà nu s-au restituit bunurile ridicate din Rusia etc.Dupà multe 

discutiuni si tratative, s-a ajuns în sfîrsit la alcàtuirea noului guvern. 

Ziarele de astà searà publicà lista noilor ministri. Presedintele 

Consiliului este tot generalul C. Sànàtescu. La justitie a fost numit un 

comunist, L. Pàtràscanu. De asemenea, la Comunicatii. » ; 

6noi44Partidele comunist si socialist, împreunà cu ziarele lor, 

sàrbàtoresc aniversarea revolutiei ruse din octombrie, de acum 27 de 

ani. Azi, la Opera Românà, a avut loc un festival. Dupà executarea de 

muzicà rusà : « Marsul lui Octombrie », « Cîntecul lui Stalin », « Nu e 

palos sà ne frîngà » etc., de compozitori rusi, a vorbit cunoscuta 

comunistà Ana Pauker. Festivalul a fost organizat de consiliul Frontului 

zis national-democrat, compus din toate grupurile comuniste si 

socialiste.Ministrul de comunicatii, Gheorghiu-Dej, este muncitor 

ceferist si se spune cà a stat în închisoare multi ani pentru ideile lui 

comuniste. Romulus Zarone, subsecretar de stat la agriculturà, e plugar 

din Ardeal, partizan al grupàrii vicepresedintelui Consiliului de ministri, 

Petru Groza » :7noi44-Toate ziarele din Capitalà apàrute azi, 

independente sau de partid, au pagini întregi în care vorbesc de 

aniversarea revolutiei ruse din 1917, fàcînd biografia lui Lenin, Stalin, 
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etc. si aràtînd rezultatele obtinute de aceastà revolutie.S-a dat ordin ca 

activitatea la toate autoritàtile sà fie azi suspendatà ; nici justitia nu a 

lucrat. La scoli, un profesor va vorbi despre realizàrile acestei revolutii. 

Pe stradà, la magazine si pe tramvaie sunt observate drapele românesti 

si ruse » : 16noi44Ziarele de azi publicà o declaratie a biroului sovietic 

de la Washington, în care se pune cà Rusia recunoaste aceste 6 

principii : 1) relatii pacifice cu toate statele, indiferent de sistemele lor 

politice ; 2) cooperare politicà si economicà cu toate statele ; 3) aliante 

cu orice state pentru apàrarea împotriva agresorilor ; 4) renuntarea 

categoricà la orice expansiune imperialistà în dauna altor natiuni ; 5) 

nici o interventie în afacerile interne ale altor state (Sà fie oare 

adevàrat ? Cum se explicà atunci cà comunistii din tara noastrà au 

càpàtat atîta îndràznealà ?) ;6)întàrirea coalitiei în lupta contra 

agresorilor fascisti » :2dec44 :Primul ministru, generalul Sànàtescu, a 

prezentat Regelui demisia guvernului. Grupàrile de extremà stîngà 

(comunisti, socialisti), care vor sà ia singure puterea, au fàcut imposibilà 

guvernarea. Regele a însàrcinat cu formarea unui nou guvern de 

concentrare pe generalul Ràdescu. In afisele gazetelor comuniste si 

socialiste (« Scînteia » etc.) am vàzut însà azi aceste titluri : « Guvernul 

Ràdescu, o nouà provocare », sau « Guvernul Ràdescu împotriva vointei 

poporului» ;8ian45Presedintele Statelor Unite, Roosewelt, a tinut în fata 

Congresului o cuvîntare. Dupà ce a aràtat cà Statele Unite si aliatii sài 

vor lupta pînà la victoria totalà, « pînà cînd se va fi predat si ultimul 

nazist », a spus apoi, între altele, referindu-se mai ales la problemele 

grecesti si poloneze : « Noi si aliatii nostri avem datoria sà nu folosim 

influenta noastrà în scopul ca vreo autoritate temporarà sau provizorie 

din tàrile civilizate sà împiedice exercitarea eventualà a drepturilor 

popoarelor de a-si alege în libertate guvernul si institutiile în cadrul 

càrora ei sà tràiascà ca oameni liberi.”Si a dat sà se înteleagà cà numai 

dupà ce ràzboiul va fi fost terminat, popoarele sà-si exprime în mod 

nefalsificat vointa lor»;23feb45Ziarul sovietic « Pravda » (oficiosul 

partidului comunist) criticà actiune primului ministru român Ràdescu, 

afirmînd despre dînsul cà a luat o atitudine deschis antidemocraticà, a 

amenintat muncitorii, atitudine caracteristicà fascistilor, dînd astfel 

satisfactie reactiunii. Cà el e împotriva împroprietàririi tàranilor si 

<pentru> sustinerea mosierilor: „Atitudinea lui de sprijinire a foilor cum 

este „Dreptatea“, motivatà de necesitatea acordàrii <libertàtii> predei, 

sunt caracteristice. Libertatea presei nu poate fi acordatà pentru 

fascisti… » si terminà cu aceste cuvinte :  « Criza grea politicà din 

România se poate resfrînge grav asupra viitorului acestei tàri » Cu 

prilejul aniversàrii armatei rosii, comitetul central al Partidului comunist 

din România a trimis un salut maresalului Stalin, prin care îi multumeste 

în numele poporului român pentru liberarea tàrii si adaugà : « Dar 
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fortele reactionare, în frunte cu Maniu si Ràdescu, au regrupat resturile 

bandelor fasciste, fac totul pentru a bara drumul de realizare a României 

libere si democratice si organizeazà deschis acte criminale de 

periclitare a spatelui frontului armatei rosii si a propriei noastre 

armate… » etc.Desi prin decret-lege s-au desfiintat subsecretariatele 

de stat de la interne, totusi subsecretarul de stat Teohari Georgescu, 

din gruparea comunistà, se considerà încà în functiune si dà ordin 

prefectilor de a nu executa ordinele primului ministru, care e si ministru 

de interne, ca fiind dusmanul poporului. (Toate informatiile de mai sus 

sunt luate din ziarul « Semnalul » de azi.Situatia politicà, prin urmare, se 

agraveazà în fiecare zi»;24feb45Turcia a declarat si ea ràzboi 

Germaniei. In urma acestui act, în “Semnalul” de azi se publicà aceastà 

stire: “Cercurile politice comenteazà cu viu interes intrarea Turciei în 

ràzboi. Se afirmà cà la ora aceasta flota anglo-americanà se aflà în 

Marea Neagrà ».Astàzi a fost în Piata Natiunii o mare întrunire 

convocatà de F. N. D. Nu stiu ce s-a vorbit si s-a petrecut acolo. La 

ora 5 p.m., cînd am iesit în oras si am trecut pe Calea Grivitei, am vàzut 

foarte mult popor trecînd pe aceastà stradà în jos (se vede cà venea de 

la întrunire), mare parte din magazine erau închise si s-au auzit la 

oarecare depàrtare focuri de mitralierà » ;25feb45Intrunirea de ieri nu a 

trecut fàrà urmàri destul de grave.Asearà, la ora 10, primul ministru, 

generalul Ràdescu, a vorbit la radio pentru a comunica tàrii cele 

petrecute. Un grup de manifestanti din cei ce luaserà parte la întrunirea 

convocatà de F. N. D., trecînd prin fata Palatului Regal si a clàdirii din 

fatà, unde lucreazà primul ministru, au început sà tragà focuri de 

revolver, unele din gloante intrînd într-o camerà din Palatul Regal unde 

se afla maresalul palatului, care era sà fie lovit ; alte gloante au fost 

trase în încàperea din clàdirea învecinatà, unde lucra primul ministru. 

Acest grup de manifestanti s-au comportat astfel din îndemnul – spune 

primul ministru – al unor stràini de neamul nostru. Ana Pauker si 

ungurul Luka (acela care scrie la « Scînteia »). Primul ministru a avut 

cuvinte aspre si la adresa conducàtorilor grupàrii F. N. D. El a mai spus 

cà a luat toate màsurile ca adunarea convocatà sà nu fie stingherità întru 

nimic, cà armata si politia au primit ordin sà nu atace si sà nu tragà decît 

cînd ar fi atacate diferitele institutii.Mai mult, în aceeasi zi partidul 

national tàrànesc convocase si el o adunare, totusi, ca sà nu fie 

conflicte, primul ministru a oprit ca aceastà adunare sà aibà loc. Cà, 

totusi, provocarea din partea grupului de manifestanti care au tras a 

determinat trupele de pazà sà tragà pe deasupra ca sà-i intimideze. 

Totusi, gloantele plecate din partea unor manifestanti provocatori au 

lovit chiar din ai lor.Primul ministru a mai aràtat cà, tot ieri, la Craiova 

partizanii F. N. D. au pus stàpînire cu forta pe Prefecturà ; cà au 

încercat aceasta si la Caracal dar nu au reusit, armata opunîndu-se ; la 
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Brasov au atacat o cooperativà.Ziarele F. N. D. acuzà pe primul ministru 

cà el a ordonat sà se tragà fàrà motiv si cer plecarea si chiar arestarea 

lui.Toatà lumea e îngrijoratà si se întreabà : Cînd oare vom fi linistiti ? 

Dupà toate cîte sunt pe capul nostru, sà avem si aceastà situatie în 

tarà ! »26feb45Studentii spun cà un grup de colegi de ai lor se aflau 

sîmbàtà seara în preajma presedentiei Consiliului de ministri, pentru a 

face o manifestatie de simpatie primului ministru.In acel timp a trecut un 

automobil si din mers s-a tras cu revolverele sau cu pustile asupra 

studentilor din care au fost omorîti 3 si ràniti 11 » ;1mart45Azi-noapte 

(deci îndatà dupà sosirea lui Vîsinski la Bucuresti), trupele române 

afalte în granizoana din Bucuresti (si poate în toatà tara) au fost 

dezarmate, armele ridicate, iar scolile militare desfiintate. Aceasta am 

auzit-o pe cale particularà si, de altfel, faptul e cunoscut de toatà 

lumea ; în gazetele apàrute azi nu a fost publicat nimic în aceastà 

privintà. Se vede cà rusii au gàsit cà armata a fost ràu întrebuintatà în 

evenimentele de sîmbàtà si acesta a fost un bun prilej pentru 

dezarmarea completà.Guvernul Ràdescu a demisionat ieri. Cu formarea 

noului guvern a fost însàrcinat printul Stirbei, care a si avut convorbiri 

cu reprezentantii diferitelor partide.Ca un document al acestor vremuri 

atasez aici tàietura din jurnalul « Semnalul », cuprinzînd scrisoarea pe 

care fiul generalului Ràdescu o adreseazà tatàlui sàu, prin care îl face 

pe acesta singur ràspunzàtor de tot ce s-a întîmplat sîmbàtà. Un fiu care 

nu numai scrie astfel de lucruri tatàlui sàu, dar îsi face si o satisfactie 

de a publica scrisoarea în toate ziarele ! » ; 2mart45 Pe stradà, acum, în 

locul rarelor patrule, de cîte 2 soldati înarmati, românesti ce fàceau 

pazà, se vàd acum, de cînd armata românà a fost dezarmatà, patrule 

înarmate rusesti. » 3mart45 Maresalul Palatului dà urmàtorul comunicat, 

publicat în ziarele de azi : « M. Sa Regele a însàrcinat pe d. dr. Petre 

Groza cu formarea unui guvern de concentrare, cu reprezentarea 

partidelor democratice. Dl. dr. Petre Groza a trecut la consultàri în 

vederea alcàtuirii guvernului » (deci încercarea printului B. Stirbei de a 

forma guvernul nu a reusit). Intr-o notà a agentiei ruse Tass, publicatà 

azi în ziare, corespondentul acestei agentii spune cà elementele de 

« dreapta » din Grecia exercità presiuni asupra celor de stînga (Eam 

Elas), silindu-le sà dezarmeze si oprind aparitia ziarelor lor (In 

România, din contrà, ziarele partidelor istorice nu mai apar din cauza 

grupàrilor de stînga. Dar nici un corespodent al Agentiei Tass nu 

protesteazà).Scriitorul nostru, Mihail Sadoveanu, a tinut la Dallas, în 

cadrul organizat de Arlus (Asociatia pentru dezvoltarea relatiilor 

culturale cu Rusia), o conferintà în care face apel la intelectualii români 

sà se uneascà pentru îmbunàtàtirea soartei tàranului : « Aceastà 

tàrànime trebuie adusà cu grabà si pricepere la cultura intensivà, trebuie 

fàcutà sà-si pàràseascà stràvechea rutinà rudimentarà. Sà o facem sà 
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beneficieze nu numai de pàmînt, pe care nu-l putem întinde, cît de 

tractoare, de seminte si animale selectionate, de irigatii, de adunarea în 

culturà a terenurilor degradate etc. » « Mà adresez, zice mai departe, 

tuturor acelora care socot cà-si iubesc neamul, si tuturor celor ce s-au 

socotit si se socotesc democrati, càci o luminà nouà se revarsà din 

ràsàrit » ;5mart45A fost dezarmatà de rusi nu numai armata din 

Bucuresti, dar si politia. Din sergentii de stradà nu au ràmas nici màcar 

un sfert, ceilalti fiind licentiati din serviciu iar cei care au ràmas nu au 

nici baionete, nici revolvere.  

Din aceastà cauzà atacurile asupra trecàtorilor si furturile cu spargere 

în oras, sàvîrsite de ràufàcàtori, s-au înmultit în mod îngrijoràtor.  

(Miercuri, 7 martieNoul guvern român s-a format ieri sub presedentia 

d-lui Petre Groza, cu reprezentanti ai gurpàrii F. N. D. (grupàrile de 

stînga reunite) si ai grupàrii dizidente din partidul liberal, de sub 

conducerea lui Gh. Tàtàràscu, fost un timp presedinte al Consiliului de 

ministri sub Regele Carol, acum vice-presedinte al Consiliului.Generalii 

care zilele trecute fuseserà pusi în disponibilitate din cauza declaratiei 

lor fàcutà împotriva generalului Ràdescu, fostul prim ministru, au fost 

reintegrati, unii dintre ei, cum e Vasiliu-Ràscanu, fiind numit ministru de 

ràzboi.Partidele liberal, de sub sefia lui Dinu Bràtianu, si national-

tàrànesc, de sub sefia lui Maniu si Mihalache, au refuzat sà delege 

reprezentanti în guvern, desigur neajungînd la întelegere pentru un 

anume program de guvernare. » ; 2iul.45 Abia s-a terminat un congres 

al « Frontului plugarilor », grupare condusà de primul ministru Groza, si 

a începu un congres al partidului liberal condus de Tàtàràscu. Acesta, 

convocînd cadrele întregului partid liberal, tinde sà devinà conducàtor al 

acestui partid. Nu am aflat însà dacà s-au prezentat la congres si 

liberali din partidul condus de Const. Bràtianu. 

 Programul partidului sàu, expus de Tàtàràscu, este, în linii 

generale, urmàtorul : respectarea proprietàtii individuale, rurale sau 

urbane. « Programul partidului national liberal este împotriva oricàrei 

confiscàri si a orice exproprieri urbane sau rurale, socotind formula 

exproprierii complet epuizatà odatà cu rezolvarea problemei agrare 

fàcutà prin ultima lege a guvernului nostru. » Considerà apoi capitalul 

individual ca o necesitate si ca un instrument de propàsire a 

colectivitàtii. E însà împotriva excesului si a abuzurilor capitalului. 

Partidul national liberal ràmîne legat de asezàmintele democratiei 

parlamentare si sociale. Voieste, de asemenea, o înfràtire cu 

nationalitàtile conlocuitoare etc. In politica externà : cu fata la ràsàrit, 

întelegerea cu Natiunile Unite, mai ales cu Franta.E însà întristàtor 

faptul cà, atît primul ministru Groza, la congresul grupàrii sale, cît si 

Tàtàràscu, au adus diferite acuzatii partidului national tàrànesc de sub 

conducerea lui Iuliu Maniu si fractiunii liberale conduse de C. Bràtianu. 
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Si, mai ales asupra lui Iuliu Maniu s-au aruncat cu mai multà furie, 

tàgàduindu-i-se chiar meritul de a fi fost unul din promotorii 

armistitiului.Si, zic cà e întristàtor, fiindcà persoanele atacate nu se pot 

apàra în nici un fel, nici pe cale oralà în fata unei întruniri convocate, 

nici prin scris, càci ziarele lor sunt demult suprimate. Cînd, la intervale 

rare, partizanii lui Iuliu Maniu lipesc pe ziduri sau obloane (în timpul 

noptii si pe furis) mici afise cît podul palmei, autorii sunt urmàriti si 

arestati, tipografia confiscatà etc. Cum oare, acesti acuzatori care, de 

altfel, declarà mereu cà vorbesc în numele dreptàtii, pot sàvîrsi aceastà 

mare nedreptate de a aduce acuzatii cuiva care stiu bine cà nu se poate 

apàra, care e oprit sà se apere ? » ; apr.46«Gh.Tàtàràscu a tinut un 

discurs la radio, îndemînd tara ca la alegerile ce vor veni sà voteze 

pentru F.N.D.adicà pentru guvernul actual, càci altfel consecintele vor fi 

grave»; 1mai46 Ziarul « Liberalul » de azi,  sub titlul « Degradarea 

grupàrii d-lui Tàtàràscu”, anuntà cà fatà de afilierea d-lui Tàtàràscu la 

F.N.D., cei mai de seamà fruntasi si-au anuntat demisiunea din partid cît 

si din functiunile pe care le ocupà. Pînà acum au demisionat d-nii : D. 

Alimànisteanu, Aurelian Bentoiu, H. Aznavorian, Gh. Gheorghiu, M. 

Ràutu, N. Sibiceanu si, dupà întrunirea Comitetului Central, sunt 

asteptate noi defectiuni. (Sîmbàtà seara, Gh. Tàtàràscu a tinut un 

discurs la radio, îndemînd tara ca la alegerile ce vor veni sà voteze 

pentru F.N.D., adicà pentru guvernul actual, càci altfel consecintele vor 

fi grave).”; 21iun46 «La 15 iunie s-a deschis din nou la Paris Conferinta 

celor 4 ministri de externe, pentru a discuta tratatele de pace. Pînà 

acum nu s-a dat un comunicat din care sà rezulte clar ce s-a putut 

obtine în urma discutiilor ce au avut loc. 

Asearà, de la radio America (jurnalul în limba românà), am auzit, între 

alte vesti fàrà prea mare importantà, una prezentînd destul de mare 

însemnàtate privitoare la guvernul român. Dupà cum am notat deja, 

Statele Unite si Anglia au trimis anterior cîte o notà guvernului român, 

în care-i aduce imputarea cà nu respectà decizia de la Moscova de a nu 

da libertate presei, dreptului de propagandà prin întruniri etc. La aceste 

note, guvernul român, prin ministrul de Externe, Tàtàràscu, falsificînd 

realitatea, a ràspuns cà s-au acordat opozitiei toate libertàtile. 

Primindu-se în Anglia si Statele Unite acest ràspuns, s-au trimis de 

càtre aceste state guvernului român noi note prin care se aratà cà 

ràspunsul e nesatisfàcàtor, cà nu e conform cu realitatea etc. Speakerul 

american a mai adàugat cà guvernul român a interzis ziarelor sà publice 

aceste noi note, sub pedeapsa completei desfiintàri. Desigur cà o mai 

grea palmà decît aceasta, de a se spune unui guvern cà minte, nu se 

putea aplica. Stim însà sigur cà actualul guvern din România nu va tine 

seama de aceastà nouà notà si va continua abuzurile. » ; notele 

guvernului Statelor Unite si Angliei càtre guvernul român, cà nu executà 
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întelegerea de la Moscova în privinta libertàtilor ce trebuiesc acordate 

poporului » ) ;4noi46Ziarele de azi publicà un schimb de note ce au avut 

loc între guvernele Statelor Unite, Marea Britanie si guvernul român. 

Pentru importanta acestor note, atasez aici coloanele respective din 

ziarul « Timpul » sosit azi la Craiova.Nota englezà e mai largà si mai 

drasticà. Dupà ce face observatii asupra legii electorale care nu e de 

naturà sà garanteze alegeri drepte si libere si asupra birourilor 

electorale si comisiei crentrale electorale « ai càror membri sunt alesi 

prin si pe directa influentà a guvernului român actual », nota vorbeste 

mai departe despre actele de intimidare asupra opozitiei, ale càrei 

întruniri « au fost în continuu dizolvate de bande înarmate de huligani cu 

concursul politiei si al autoritàtilor locale fàrà sà se ia vreo màsurà 

preventivà de guvern ». Armata, jandarmeria etc. sunt întrebuitate de 

guvern în propaganda sa, guvernul exercità presiuni si amenintàri 

asupra functionarilor si lucràtorilor etc. « De fapt se pare cà autoritàtile 

românesti încearcà sà cîstige alegerile prin diferite sisteme de falsificàri 

fàcute chiar înainte ca alegerile sà aibà loc » etc.etc.Guvernul român 

prin ministrul de externe Tàtàràscu ràspunde la cele douà note si mai pe 

larg celei britanice prin observatii ca acestea : « Guvernul român nu 

poate consimti ca legislatia si màsurile sale administrative sà-i fie 

impuse sau dictate de vreo putere stràinà » etc.Ziarul « Liberalul » de 

azi publicà unele aprecieri ale ziarului englez « Times », fàcute de un 

trimis al sàu special în România, asupra guvernului român. Articolul e 

intitulat « Dictatura în România ». Autorul considerà Frontul Plugarilor 

(Groza) si Partidul National Popular, ca simple anexe ale partidului 

comunist din România. Seful grupàrii tàtàràsciene e caracterizat drept 

« un oportunist abil cu trecut dictatorial si care serveste azi pe comunisti 

cu aceeasi devotiune cu care a servit regimul dictatorial de la 1933 pînà 

la 1940 ». Atasez aici tàietura din ziar cu aceste aprecieri ; 

14noi46 »Ziarele au anuntat sosirea în tarà, din stràinàtate, unde se afla 

de mai multi ani, a lui C. Argetoianu, despre care se spune cà voieste a 

colabora cu regimul de la putere. Acum 10-15 ani, acest om politic, în 

calitatea lui de ministru de interne, a arestat pe toti membrii unui 

congres comunist, întruniti la Bucuresti. Dar se vede cà pentru regimul 

actual trecutul unui om nu mai existà dacà el se declarà gata sà lucreze 

dupà directivele regimului. Nu sunt alàturi de comunisti astàzi o sumà de 

fosti legionari notorii ? » ;5dec46«Abea s-a scos deputat de guvern, 

doctorul Nicolae Lupu a încetat din viatà acum douà zile. Iatà ce spune 

despre el, între altele, ziarul « Liberalul » de azi : « In memoria opiniei 

publice, Nicolae Lupu va ràmîne, nu bepedistul de ieri, ademenit si 

înselat de comunisti, ci oratorul vijelios si pasionat pentru cauza 

adevàratei democratii, omul care, în îndelungata sa carierà politicà, si-a 

putu avea scàderile si ambitiile màrunte, dar care a fost un mare iubitor 
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de tarà si un mare apàràtor al intereselor neamului sàu. Sà-i fie tàrîna 

usoarà »; 6noiembrie47« In timp de la Tribunalul militar de judecà 

procesul bàtrînului si neînfricatului patriot român, Iuliu Maniu, si al 

prietenilor sài politici, pentru vina de a fi « tràdat » tara, - guvernul 

român a gàsit cà pentru sàrbàtorirea a 30 ani de la revolutia comunistà în 

Rusia, sà ordone festivitàti care sà dureze 7 zile ! S-au invitat cîteva 

personalitàti din Moscova, iar conferintele, concertele, comunicàrile la 

radio despre progresele obtinute de comunism si biefacerile lui, se tin 

lant. Sefii armatei roâne au declarat prietenie si solidaritate 

indestructibilà cu armata rosie. La toate magazinele sunt arborate 

steaguri rosii rusesti si steaguri românesti. 

Ceea ce se astepta mai demult s-a împlinit. Camera românà a dat un vot 

de neîncredere vicepresedintelui consiliului de ministri si ministru de 

externe, Gh. Tàtàràscu, sub prtextul cà unii functionari ai ministerului de 

externe, aflati inculpati azi în procesul Maniu, au fost în legàturà cu 

acesta si au predat pentru a se transmite reprezentantilor în România ai 

Angliei si Statelor Unite, oarecari documente din minister. Asa dar nu 

au fost de nici un folos cà ministrul de externe, înfeudîndu-se regimului, 

a sustinut interesele României la Conferinta pàcii, si a ràspuns destul de 

îndràznet notelor diplomatice adresate guvernului român anul trecut de 

càtre guvernul englez si cel american, în privinta respectàrii de càtre 

guvernul român a libertàtilor cetàtenesti prevàzute în conventia de 

armistitiu. Ceea ce l-a pus într-o situatie pe care membrii comunisti din 

guvern, care în realitate dirijeazà toatà politica, nu  mai pot tolera, a fost 

faptul cà în luna mai, Gh. Tàtàràscu a adresat Consiliului de ministri un 

memoriu în care se aràta nemultumit de modul cum regimul întelege sà 

conducà tara. Si acuma, în sfîrsit, s-a ivit ocazia. El e fàcut responsabil 

de nesupravegherea sau chiar de tolerarea functionarilor care s-au 

fàcut vinovati de sustragerea de acte ale ministerului.Ca urmare, Gh. 

Tàtàràscu, precum si toti ministrii (finante etc.) si subsecretari de stat 

ce fac parte din gruparea sa, au demisionat din guvern. Consiliul de 

ministri a acceptat demisia. Sà vedem însà ce va spune Regele. Desigur, 

nu va putea împiedica nimic. (Stirea demisiei s-a transmis astà searà la 

radio-Bucuresti).Se adaugà cà ziarul “Liberalul”, organ al partidului 

national liberal de sub sefia lui Dinu Bràtianu, nu publicà niciodatà nici 

cea mai micà informatie sau opinie despre procesul Maniu; aceasta fie 

din cauzà cà nu i s-a admis sà trimità un reporter al sàu la sedintà, fie 

cà avînd o altà pàrere nu o poate exprima. Probabil cà aceastà a doua 

ipotezà e mai aproape de adevàr » ;8noiembrie47« Faptele politice s-au 

precipitat în tara noastrà. Alaltàieri Camera a dat un vot de neîncredere 

ministrului de externe, Tàtàràscu. Acestasi-a înaintat demisia, împreunà 

cu partizanii sài din guvern. Iar ieri, 7 noiembrie, ziua împlinirii a 30 de 

ani de la revolutia rusà, serbatà cu mare fast si zgomot atît în Rusia, cît 
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si în tara româneascà, s-au si numit noi ministrii în locurile vacante : 

Ana Pauker, la ministerul de externe, Vasile Luca, la ministerul de 

finante, ambii cunoscuti comunisti, iar în locul celorlalti, fie ca ministrii 

de stat, fie subsecretari de stat, (arte etc.) personalitàti fàrà prea mare 

importantà.Dupà cum se vede, comunistii care detineau pînà acum 

ministere foarte importante (interne, industrie, comert, justitie etc.), si 

care conduceau întreaga politicà a guvernului, au mai acaparat acum alte 

douà ministere importante, pentru a-si întàri si mai mult pozitia, asa cum 

doreste Rusia, si cum doresc si ei. Dumnezeu sà întindà mîna sa 

ocrotitoare asupra tàrii românesti. 

In privinta modului cum s-au petrecut lucrurile cu demiterea minstrului 

de externe, iatà ce scrie între altele ziarul « Liberalul » (care e de 

mirare cum e làsat sà mai aparà, într-un articol intitulat « Votul 

adunàrii ». « Comisunea afacerilor stràine a Camerei s-a întrunit fàrà a 

astepta màcar ca ministrul pus în cauzà sà aibà prilejul de a da explicatii, 

iar Camera a dat urmàtoarea rezolutie adoptatà de comisie, iaràsi fàrà sà 

considere necesar ca un membru al guvernului, vizat de o acuzatie atît 

de gravà, sà-si poatà prezenta apàrarea. Nu oadatà am semanalat în 

acest loc greselile politice si tactice comise de seful grupàrii gutiste. Nu 

odatà am prevàzut în aceste coloane soarta care-l asteaptà, anticipînd 

evenimentul de azi, în momente cînd d. Tàtàràscu afisa o hotàrîre de 

factor important în guvernul constituit la 6 martie 1945. Lucrurile scrise 

de noi atunci sunt astàzi cu atît mai valabile în lumina verificàrilor care 

au venit. Dar acest lucru nu ne poate împiedica sà nu sbliniem maniera 

fàrà precedent în viata politicà a tàrii… » ; 5dec47« Gh. Tàtàràscu, dupà 

ce a demisionat din guvern în împrejuràrile cunoscute, a renuntat si la 

sefia partidului sàu, cu ai càrui membrii se pare cà în ultimul timp nu a 

mai fost de acord asupra conduitei pe care partidul, dupà evenimentele 

survenite, trebuie sà o aibà » ; 

 

Fracturà intelectualà :«o luminà nouà se revarsà din ràsàrit » 

1945 :Sadoveanu:(Constantinescu-Iasi,121,122)(Vlàdescu-Ràcoasa) 

doctor Eduard Mezincescu; 

;8 aprilie47“In ziarul « Adevàrul » de azi în “tableta” sa zilnicà, Tudor 

Arghezi, vorbind depre situatia ce s-a creat ziarelor prin acordarea 

unor salarii de milioane lunar fiecàrui lucràtor, de scumpirea hîrtiei etc., 

ajunge la concluzia cà multe ziare îsi vor înceta aparitia. « Trei patru 

ziare, zice dînsul, sunt în preziua ultimului lor numàr de aparitie, cerutà 

cu chenar negru împrejur. Altele vor pieri la rîndul lor. Se va asterne 

peste presà cimitirul dorit de oamenii care dau problemelor de viatà, 

necurpinse de sinceritatea mintii si de impreativul datoriei, sloutia 

mortii ».In altà ordine de idei, el vorbeste de vremea pàtulelor 

îmbelsugate de altà datà, cînd si starea de rob era preferabilà stàrilor de 
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stàpîn de azi.In timp ce Tudor Arghezi spune cu sinceritatea si 

cunoscutul sàu curaj aevàruri crude, de altà parte tot un scriitor, unul 

care a fost altà datà atît de mult iubit de popor, M. Sadoveanu, prezideazà 

un parlament proclamat ca atare prin fals, sprijinà alcàtuirea unor legi ce 

ruineazà tara, stà într-o clàdire si o fermà care nu e a lui, si proclamà cà 

« lumina vine de la ràsàrit », adicà de la poporul care a îngenunchiat 

complect România, i-a luat toate libertàtile si a dus-o în cea mai neagrà 

stare de mizerie(…) » ;14iunie47 « In România, ministrul de externe 

Tàtàràscu a înaintat guvernului un memoriu care se pare cà a fost 

comunicat si sefilor opozitiei, prin care declarà cà guvernul prin 

actiunile si legile sale, nu numai cà nu a reusit în nimic folositor pentru 

tarà, dar a dus la ruinà economia tàrii. De sigur se va fi criticînd în acel 

memoriu si actiunea ministrului de interne comunist care a dat ordin sà 

fie arestati fàrà nici o vinà sute de membrii ai opozitiei.Sub pretextul de 

economii, guvernul a scos din functiuni un mare numàr de persoane, 

profesori universitari, magistrati, etc. O coincidentà curioasà a fost însà 

cà toti cei scosi din slujbe sunt mai ales acei care nu s-au înrolat în 

regimul prezent.Revista « Ramuri » ce apare în Craiova sub egida 

Funatiei regale, si revista « Provincia » din Severin, au primit ordin de 

suprimare, cu toate cà nu a adresat vreo criticà guvernului ci s-au 

màrginit sà publice literaturà. Vina lor este cà nu au ridicat în slàvi 

regimul care a fericit tara ! » ; 12iulie47« Guvernul român, într-o notà 

semnatà de ministrul de externe Tàtàràscu, prin care se refuzà 

colaborarea, declarà, între altele, cà « organizarea propusà de guvernele 

britanice si franceze na duce fatal la rezultate care vor însemna pe de o 

parte o stirbire a independentei pe care tàrile Europei vor si trebuie sà o 

pàstreze cu privire la politica lor economicà, iar pe de altà parte la o 

imixtiune în afacerile interne ale acestor tàri( !!) ». Desigur cà s-au 

bazat pe aceleasi argumente celelalte state ce au refuzat.Dupà cum se 

vede, ràspunsurile au aceeasi motivare cu care Molotov la prima 

conferintà ce a avut loc la Paris între Anglia, Franta si Rusia, acum douà 

sàptàmîni, a declarat cà nu poate primi oferta de colaborare si ajutorul 

Americii. Asa dar acum Europa este împàrtità în douà: vest si est.Dar 

dacà România nu se duce la Paris, pentru cà-i e teamà de o stirbire a 

independentei (parcà ar mai fi ràmas ceva din independenta ei de cînd e 

robità Rusiei !), în schimb primul ministru român, dr. Groza, si ministrii 

Tàtàràscu si Gheorghiu Dej, se vor duce la Sofia, în scopul aràtat de 

Gheroghiu Dej : « Aceastà vizità va contribui la întàrirea colaboràrii si 

prieteniei între cele douà tàri împotriva încercàrilor reactiunii de a atinge 

independenta si suveranitatea nationalà a tàrilor democrate din aceastà 

parte a Europei » ; 12dec47« Iatà un fapt petrecut la noi în tarà, care 

înfàtiseazà într-o luminà nefavorabilà sufeltul unor oameni. Deputatii 

liberali tàtàràscieni din parlament, dub conducerea lui Bejan, fost 
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ministru tàtàràscian în timpul regimului ce conduce azi, a votat o 

motiune de dezavuare împotriva fostului sef al partidului, Gh. Tàtàràscu, 

plecat din guvern cum se stie, aruncînd asupra lui toatà ràspunderea 

memoriului pe care acesta l-a înmînat în mai tuturor sefilor de partide 

din guvernul actual, memoriu prin care aduceau critici modului cum 

guvernul întelege sà impunà tàrii reformele sale. Motivul pentru care s-a 

produs aceastà dezavuare este cà fostul vicepresedinte al consiliului a 

luat initiativa de a prezenta acel memoriu, fàrà a se consulta cu forurile 

suprioare ale partidului. In acelasi timp, semnatarii motiunii de 

dezavuare declarà cà vor colabora în mod leal cu guvernul. Toti acesti 

oameni stiau de memoriul cu pricina încà de la data cînd a fost predat 

celor în drept ; de ce nu au protestat atunci si nu au dezavuat pe autorul 

lui, ci au fàcut asta tocmai acum, cînd fostul lor sef a càzut în 

disgratie ? » ; 

  

 

 ;11mart45Ziarele de azi publicà discursul pronuntat de I. A. Vîsinski la 

receptia de la Arlus în ziua de 5 martie. El a spus, între altele, despre 

starea din România: “Muncitorii, tàranii, intelectualii si militarii, adicà 

poporul întreg, si-au adunat fortele pentru a începe lupta pentru 

interesele tàrii lor, pentru a-si salva tara de primejdia ce o amenintà, 

pentru a nu làsa tara sà cadà în pràpastie, la marginea càreia a adus-o 

politica de aventuri a unui general care numai printr-o întîmplare a 

devenit prim ministru ». Mai departe, fostul prim ministru, general 

Ràdescu (care a constituit guvernul trecut din însàrcinarea Regelui, nu 

din întîmplare, care e numit de radio Londra, « generalul democrat 

Ràdescu » si se aflà azi sub protectia ei), e numit de càtre Vîsinski 

« dictator improvizat si nefast ».Despre partidele istorice române (nat. 

tàrànesc si liberal) spune cà sunt dusmane democratiei si cà ar fi mai 

bine ca în loc de partide istorice sà fie numite « arhaice sau, si mai bine, 

partide ajunse la arhivà ». Si a terminat astfel : « Tràiascà deci amicitia 

dintre noi ! Sà amuteascà glasurile ràuvoitoare ale dusmanilor ! Si dacà 

ele nu vor amuti, noi, prin sfortàrile noastre comune, le vom sili sà 

amuteascà ! » (De altfel, acei presupusi dusmani sunt redusi la tàcere : 

ei nu pot nici gazete sà scoatà, nici cuvîntul sà-si spunà la întruniri).Din 

cauzà cà de càtre rusi s-a mers cu dezarmarea pînà acolo încît au 

dezarmat si trupele ce fàceau paza închisorii militare, au fugit din acea 

închisoare peste 100 mari ràufàcàtori, care au început jafuri în 

oras. » ;13martAstàzi se desfàsoarà la Cluj mari serbàri pentru redarea 

Ardealului de Nord României. Ieri a pàràsit Capitala,plecînd la Cluj, 

Regele cu suita, de asemenea, au mai plecat: patriarhul Nicodim, A. I. 

Vîsinski cu generali rusi, membri guvernului român etc. In Bucuresti, la 



 30

toate insitutiile si clàdirile mai principale, sunt arborate drapelele 

române si ale Natiunilor Unite. 

 Duminicà, o comisie interministerialà românà, în frunte cu 

primul ministru Petre Groza, au fàcut o vizità lui Andrei Ianuarevici 

Vîsinski (aflat de cîtva timp în Bucuresti în legàturà cu revenirea 

Ardealului de Nord la România). Dupà o cuvîntare tinutà de primul 

ministru român, ministrul rus Vîsinski (prim loctiitor al Comisariatului 

poporului pentru afacerile externe) a ràspuns, între altele, urmàtoarele : 

« La solutionarea problemelor asupra Transilvaniei, guvernul sovietic a 

pornit din necesitatea de a anula nedreptàtile arbitrajului de la Viena 

care a încàlcat drepturile primordiale ale României, ca si din 

însemnàtatea pe care o are Transilvania pentru soarta României în 

vederea luptei ei în rîndurile Natiunilor Unite contra dusmanului comun : 

Germania hitleristà » .Dupà ce aratà cà guvernul sovietic era gata sà 

introducà ad-tia româneascà în Tranislvania îndatà dupà eliberarea ei de 

càtre armatele rosii, continuà : « Totusi conditiunile pentru realizarea 

acestei hotàrîri a guvernului sovietic nu erau prielnice. In acele zile, în 

Transilvania, cu de la sine putere si fàrà nici o întelegere cu guvernul 

sovietic, au apàrut asa-zisele detesamente de voluntari Iuliu Maniu, 

care se îndeletniceau acolo cu jaful si teroarea asupra persoanelor de 

nationalitate maghiarà precum si cu detestabila vînàtoare dupà capetele 

oamenilor de nationalitate românà. Bandele apàrute în Transilvania au 

creat « serioasà amenintare spatelui de front al armatei rosii… » Mai 

tîrziu nu a fost iaràsi cu putintà ca Transilvania sà treacà sub ad-tie 

româneascà pentru cà nu avea un guvern care sà poatà asigura ordinea, 

linistea si disciplina. « Astàzi, gratie sfortàrilor poporului român, s-a 

creat si aceastà conditiune, càci vointa supremà a poporului a dus la 

alcàtuirea noului guvern democratic în România ».De curînd, prof. 

Constantinescu-Iasi, ministrul propagandei (comunist), a tinut la radio o 

cuvîntare ( publicatà în ziarele de azi), intitulatà « Ardealul în trecutul 

poporului român », în care, între altele, a spus : « Vechile apucàturi 

sovine n-a dispàrut complect. Conducàtorii partidului national tàrànesc 

au trimis faimoasele bande de voluntari Iuliu Maniu pentru masacrarea 

populatiei maghiare pasnice si nevionvate. Aceste sàlbàticii ne-au adus 

retragerea încrederii aliatilor si izgonirea autoritàtilor românesti pornite 

pe jaf si intolerantà ».Paza Capitalei a fost încredintatà Comitelelor 

cetàtenesti, în vederea stàpînirii bandelor de tîlhari ce jefuiesc în 

fiecare noapte magazine si case particulare. La Prefectura politiei, 

ministrul de interne, Teohari Gerogescu (din partidul comunist), vorbind 

acestor comitete a spus, între altele : « Aceste tîlhàrii sunt fàptuite nu 

numai de tîlhari, tîlhari de meserie. Trebuie sà ne dàm seama cà 

dusmanii poporului, elemente fasciste, vor càuta prin toate mijloacele sà 

încerce sà compromità acest guvern al poporului…Iatà de ce rîndurile 
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tîlharilor pot sà fie îngrosate de elemente fasciste, care se dedau la 

tîlhàrii pentru a crea dezordinea, nelinistea si haosul ». « Cele 3 zile de 

sàrbàtoare ale redàrii Ardealului de Nord ad-tiei românesti au trecut. 

Ele nu au fost decît un prilej pentru rusi de a-si aràta « màrinimia » si, 

pentru guvernul de azi al tàrii, prilej de a ràta cà el singur, asa cum a 

fost alcàtuit, se bucurà de încrederea sovieticà.Desi s-a scos lume atît 

la Cluj cît si la Bucuresti pentru manifestatie, adevàratul entuziasm a 

lipsit. Oare, se întreabà oamenii cu judecatà, Ardealul nu trebuia sà ne 

fie dat fiindcà asa prevede armistitiul ? Ce însemeneazà atîta forfotà si 

atîta zgomot din partea conducerii românesti ?In tot acest timp, la Cluj 

ca si la Bucuresti, comisarul adjunct Vîsinski a tinut discursuri alàturi de 

ministrii sau oamenii guvernului român, atacînd pe generalul Ràdescu 

(pe care englezii l-au luat sub protectia lor) si vechile partide 

românesti, cu intentia de a le compromite.Ieri, Vîsinski, dupà ce « a 

fàcut dreptate » în Tara Româneascà, a plecat la Moscova. Dupà cum se 

vede, nu mai e tinutà în seamà nici o lege si organele ad-tive ale 

partidului de la putere fac ce vor.Anglia si Statele Unite nefiind 

multumite de modul cum, dupà interventia Rusiei, a fost constituit 

guvernul din România (guvern care, împotriva întelegerii din Crimeea, 

are reprezentanti numai din partidele de stînga) si vàzînd cà rusii 

dezarmeazà atît armata cît si politia, au cerut sà se convoace o nouà 

conferintà spre a se discuta aceste chestiuni. Se spune cà conferinta se 

va tine în curînd la Moscova. »10mai45 Atîta vreme cît avem în tara 

noastrà armata rusà care absoarbe cea mai mare parte din mijloacele 

noastre de trai si tinzînd sà introducà în tarà bolsevismul, populatia tàrii 

noastre nu se poate bucura. » ;12iul.45 Viata devine din ce în ce mai 

insuportabilà. Rusii, care au decorat pe rege si care vorbesc de o 

prietenie vesnicà cu poporul român, ne iau pîinea de la gurà si ne 

înfometeazà. Ei ridicà totul pentru armata lor care a nàpàdit tara ». 

23iul.45Azi noapte o ceatà de soldati rusi care se îmbàtaserà au trecut 

pe strada noastrà fàcînd scandal. Maiorul rus care stà în casa noastrà 

(în camerele de la stradà) s-a sculat si s-a dus la fereastrà sà le facà 

observatie. Dar unul din soldati a tras asupra lui un foc de revolver. 

Glontul a trecut pe deasupra capului, a gàurit geamul ferestrei si 

perdeaua si a trecut prin cealaltà fereastrà care se afla deschisà. »21 

aug45Radio Londra a transmis asearà un rezumat al discursului 

ministrului de Externe, Bevin, din noul guvern (laburist), asupra politicii 

externe a Marii Britanii. Intre altele, ministrul englez a fàcut observatia 

cà în România, Ungaria si Bulgaria se aflà guverne care nu reprezintà 

vointa poporului si cà, prin aceste guverne nu s-a fàcut altceva decît ca 

vechile guverne autoritare (dictatoriale) sà fie înlocuite prin altele de 

aceeasi naturà. Se asteaptà deci, ca în tàrile respective, sà vinà la 

guvern adevàratii reprezentanti ai poporului, sub care sà se facà si 
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alegerile. Este aceasta, desigur, o luare de pozitie împotriva autoritàtii 

rusesti care ocupà încà aceste tàri prin puterea sa armatà si nu lasà ca 

popoarele sà se conducà prin ele-însele ».23 aug45Pentru azi guvernul 

român a dispus sà se sàrbàtoreascà în Capitalà si în tot restul tàrii 

împlinirea unui an de la încheierea armistitiului.  In discursurile tinute, 

s-au ridicat în slàvi binefacerile aduse de acest guvern tàrii si s-a 

afirmat cà pentru prima datà în istoria ei tara e cu adevàrat liberà ! 

Adevàratii fàuritori ai armistitiului au fost însà tinuti deoparte, cu càlusul 

în gurà, huliti si bîrfiti.Iar binefacerile pe care acest guvern le-a adus 

sunt : o scumpire a vietii nemaipomenità, o adevàratà anarhie la tarà si 

sàtenii au fost sau îndemnati sau tolerati sà nu tinà seama de lege si sà 

ia în posesie din mosii si ce nu li se cuvenea, o tolerare a armatei 

rusesti pe teritoriul tàrii, de care nu ne putem scàpa cu nici un prêt etc. 

Si o altà dovadà de anarhie, din partea chiar a guvernului, este, dupà 

cum s-a comunicat la radio Londra, cà regele Mihai, urmàtor întelegerii 

de la Potsdam, ce i s-a comunicat, a voit sà formeze un guvern care sà 

reprezinte cu adevàrat vointa poporului ; cà, însà, primul ministru Groza, 

desigur încurajat de rusi, s-a opus. Aflînd aceasta, Statele Unite si 

Anglia au luat hotàrîrea sà examineze aceastà situatie din Tara 

Româneascà. » ;26aug45 Pentru mîine guvernul bulgar fixase ziua 

alegerilor generale, împotriva dispozitiilor luate la Potsdam de a nu se 

face alegeri în fostele tàri ocupate de germani, decît dupà ce se va 

alcàtui un guvern reprezentativ si dupà ce se vor rertage armatele 

sovietice.Astàzi la ora 2 dupà amiazà s-a transmis la radio românesc, 

între altele, si informatia cà guvernul bulgar, în urma protestului 

Statelor Unite si Angliei, a amînat alegerile pentru alt termen, nefixat 

încà. » ;11sept45 Groza si Tàtàràscu încà nu s-au întors de la Moscova. 

Ce tratative pot sà ducà acolo, dacà ei nu reprezintà un guvern legal si 

cînd nu sunt recunoscuti de America si Anglia, nu stim pînà acum. S-a 

comunicat însà cà li s-au dat de guvernul rus banchete oficiale si au luat 

parte la reprezentatii teatrale » ; 4 oct45Spre nefericirea omenirii, care 

va continua sà mai sufere, Conferinta ministrilor de Externe de la 

Londra, care trebuia sà aducà încheierea pàcii cu Italia, Finlanda, 

România, Ungaria, Bulgaria, s-a închis marti fàrà a aduce vreun rezultat. 

Au fost, dupà cîte se pare, mari divergente de pàreri. Delegatii la 

aceastà conferintà (ai Statelor Unite, Frantei, Rusiei, Chinei) au si plecat 

în tàrile lor. Ce va urma oare acum ? Se vor mai putea relua 

convorbirile ? Si cine va ceda atunci ?In asteptare, România ràmîne mai 

departe cu armata rusà, de peste un milion de soldati, pe teritoriul ei si 

obligatà sà sufere mai departe lipsurile. Auzisem mai de mult cà s-ar fi 

comunicat de la Moscova cà dacà armata rusà ràmîne în tara noastrà, 

desi dupà Conventia de armistitiu, imediat dupà încetarea ràzboiului cu 

Germania, trebuia sà plece, aceasta o face în urma cererii guvernului 
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român. Nu mi-a venit sà cred, zvonul însà a fost confirmat din 

numeroase surse. Sà fie oare adevàrat sau, conducàtorii rusi, avînd un 

interes politic, ràmîn mai departe împotriva oricàrei conventii sau 

uzante internationale ? » ; 19noi45 Din cauza manifestatiei pe care 

cetàtenii Capitalei au fàcut-o în fata Palatului Regal în ziua de 8 

noiembrie si pe care se vede cà rusii au considerat-o ca un gest de 

nemultumire la adresa lor, autoritatea militarà rusà din România a 

început o serie de acte care vor pricinui multe neajunsuri poporului 

român. Astfel, ei au oprit ca în Bucuresti sau în alte pàrti ale tàrii sà mai 

fie transportat petrol (din propriile surse ale tàrii), tot petrolul obtinut 

fiind îndreptat spre Rusia. In al doilea rînd, chiar din putinele vagoane 

ce se làsaserà de ei pentru nevoile tàrii s-au mai luat, cu pretextul cà 

au nevoie de ele, uneori descàrcîndu-se de continutul lor (cartofi si 

diferite alte alimente), care a fost aruncat fàrà nici o milà. » 21noi45 

« Rusii ne strîng ca într-o menghinà » ;23ian46 In Craiova, încà de astà 

toamnà, ofiterii rusi (mare parte) si-au adus din Rusia sotiile si copiii. 

Comandamentul rus are în Craiova (la liceul « Elena Cuza ») înfiintat un 

teatru rusesc, salà de cinematograf, de petreceri, de întruniri etc. Incà 

de la început, cafeneau si restaurantul « Minerva », si alte sàli, au fost 

rezervate pentru ei.»;26oct46 Armata rusà a desfàcut pe din afarà 

càràmida ce se pusese la usa pivnitelor ce au mai ràmas din hotelul 

Traian, fàrà a întreba pe nimeni, si au depozitat acolo cartofii. In T. 

Severin aceeasi lipsà si viatà scumpà ca si în Craiova»;8noi46Ieri nu 

numai armata rusà, dar si autoritàtile românesti au sàrbàtorit al 29-lea 

an de la revolutia rusà. Orasul a fost pavoazat cudrapele rosii 

comuniste, iar la fostul Palat al Justitiei, ocupat acum de rusi, si la alte 

localuri s-a atîrnat pe ziduri portretele mari în culori ale lui Lenin si 

Stalin.Autoritàtile nu au lucrat. Instantele judecàtoresti au primit ordin 

sà amîne din oficiu toate procesele. In schimb, pentru azi, ziua sfintilor 

Arhangheli si ziua Regelui, s-a comunicat încà de ieri la radio cà toate 

autoritàtile vor lucra.Dupà modul cum s-au instalat rusii la noi, îti face 

impresia cà s-au asezat pentru o lungà perioadà de ani. In Craiova 

ofiterii si-au adus sotiile si copiii, - iar pentru copii si tineret s-au 

înfiintat scoli primare, scoli secundare si se spune cà si o universitate. 

Ei sunt foarte bine aprovizionati cu alimente de la noi, - pe cînd românii 

suferà din cauza lipsurilor. Astfel maiorului rus si sotiei sale, ce 

locuiesc la noi, li s-a dat pe o lunà 40 kg. cartofi, - pe cînd noi, si ca 

noi o mare multime de cetàteni români, nu am putut gàsi nici màcar un 

kg. de cartofi. Din cauza aceasta si varza a ajuns la pretul de 5-6 mii lei 

una. ; 23mart47« Se aude cà ordinul ce se dàduse armatei rusesti de a 

pàràsi România a fost contramandat. Plecarea rusilor s-ar fi amînat.Un 

fapt foarte curios: la gara Craiova si în alte pàrti în oras s-au instalat 

din nou sirene. Instalarea lor s-a fàcut desigur din ordinul rusilor. La ce 
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se asteaptà ei oare? » ; 3iun47« Zilele trecute a venit la noi în tarà 

patriarhul Alexei al Rusiei cu suita lui. Pentru timp de vreo douà 

sàptàmîni, cît va sta în tara româneascà, guvernul care l-a invitat 

vatrebui sà cheltuiascà pentru el si suita lui, din bugetul sàrac al tàrii, 

cîteva zeci de miliarde » ; 7iun47  in mai mute pàrti auzim cà rusii care 

pleacà din România în tara lor (au plecat din Craiova cîteva trenuri cu 

soldati si ofiteri cu familiile lor), îsi aratà nemultumirea de a pleca în 

Rusia. In tara româneascà ei munceau putin, aveau mult mai multà 

libertate si erau întretinuti pe cheltuiala si din alimentele noastre, chiar 

dacà românii erau amenintati sà moarà de foame ; plecînd în tara lor, 

ofiterii vor fi deblocati si trimisi la muncà nu acolo unde vor ei, ci unde 

vrea statul. Libertatea de care s-au bucurat în România, nu o vor mai 

vedea în tara lor » ; 19iunie47  « Astàzi maiorul rus împreunà cu sotia 

lui, ce locuiau în casa noastrà, el de doi ani, ea de 8 luni, au plecat în 

Rusia pentru a nu se mai întoarce în tara noastrà. Contrar de ceea ce au 

avut de suferit alti craioveni din partea rusilor, noi nu am avut nici un 

motiv de nemultumire împotriva lor ; s-au purtat în mod civilizat si 

cuviincios.Rusoaica a învàtat de la sotia mea si de la d-na Margareta 

multe lucruri din ale gospodàriei si bucàtàriei, pe care nu le cunostea. 

De altfel , în general rusii au învàtat multe lucruri în România. Plecînd 

si-au luat ràmas bun cu o oarecare emotie, mai ales ea. Sunt sigur cà îsi 

vor aduce aminte cu plàcere de timpul petrecut în România unde au 

cunoscut ce este libertatea pe care n-a putut-o ràpi cu totul românilor 

regimul de la putere, si traiul linistit. Acum în tara lor nu se stie ce vor 

face ; de aceea cînd au auzit cà trebuie sà plece s-au întristat. 

Marea majoritate a rusilor ce au locuit în România s-au convins, cred, si 

unii din ei au spus-o categoric, cà în tara noastrà au gàsit cu totul 

altceva decît li se spusese. Au constatat cà în România e civilizatie si 

înainte de toate omenie. Au plecat din Craiova pînà acum poate mai mult 

de jumàtate de rusi »; 12iulie47« Guvernul român, într-o notà semnatà 

de ministrul de externe Tàtàràscu, prin care se refuzà colaborarea, 

declarà, între altele, cà « organizarea propusà de guvernele britanice si 

franceze na duce fatal la rezultate care vor însemna pe de o parte o 

stirbire a independentei pe care tàrile Europei vor si trebuie sà o 

pàstreze cu privire la politica lor economicà, iar pe de altà parte la o 

imixtiune în afacerile interne ale acestor tàri( !!) ». Desigur cà s-au 

bazat pe aceleasi argumente celelalte state ce au refuzat.Dupà cum se 

vede, ràspunsurile au aceeasi motivare cu care Molotov la prima 

conferintà ce a avut loc la Paris între Anglia, Franta si Rusia, acum douà 

sàptàmîni, a declarat cà nu poate primi oferta de colaborare si ajutorul 

Americii. Asa dar acum Europa este împàrtità în douà: vest si est.Dar 

dacà România nu se duce la Paris, pentru cà-i e teamà de o stirbire a 

independentei (parcà ar mai fi ràmas ceva din independenta ei de cînd e 
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robità Rusiei !), în schimb primul ministru român, dr. Groza, si ministrii 

Tàtàràscu si Gheorghiu Dej, se vor duce la Sofia, în scopul aràtat de 

Gheroghiu Dej : « Aceastà vizità va contribui la întàrirea colaboràrii si 

prieteniei între cele douà tàri împotriva încercàrilor reactiunii de a atinge 

independenta si suveranitatea nationalà a tàrilor democrate din aceastà 

parte a Europei » ;20sept47 « Ca urmare a ratificàrii tratatului cu 

România, Comisia aliatà de control, instituità pentru executarea 

sarcinilor armistitiului, prezidatà de generalul rus Susaicov, s-a 

desfiintat. Dar actul va aduce si el vreo modificare în situatia de azi a 

României ? » ; 28septembrie47« Astàzi a venit la noi în casà, în cele 

douà camere pe care le-a ocupat mai bine de doi ani maiorul rus 

Abramov, un alt maior rus cu sotia lui si o fetità de un an si jumàtate. 

Credeam cà vom putea ràmîne stàpîni în casa noastrà, dar, dupà cum se 

vede, aceasta nu se poate. Incheierea pàcii, ratificarea ei nu a adus nici 

o schimbare. Craiovenii, si poate multe alte orase, gàzduiesc încà multà 

armatà ruseascà»; 17noi47« Partidul comunist si cel socialist 

guvernamental (Ràdàceanu) din România, au format asa numitul partid 

unic muncitoresc. Programul acestui partid este : « lupta pentru 

consolidareademocratiei populare în România », « combaterea fàrà 

sovàire a ideologiei burghezo-imperialiste », « lichidarea tuturor 

resturilor fascismului » (« fascismul » e opozitia dub orice formà, nota 

noastrà), apoi înfàtuirea Societàtii Socialiste, pentru a trece la realizarea 

fazei superioare, Societatea comunistà, unde nu mai existà clase si unde 

se aplicà principiul de la fiecare dupà capacitàtile sale, fiecàruia dupà 

nevoile sale.Dupà cum se vede, reformele structurale de pînà acum sunt 

floare la ureche. Cu mare îngrijorare românii se asteaptà la ràpirea 

tuturor libertàtilor, la pierderea oricàrui drept de proprietate, la robia 

completà a majoritàtii de càtre o infimà minoritate impusà tàrii de càtre 

stàpînirea rusà, ca si cum un tratat de pace, ratificat de pàrti, în care se 

proclamà independenta si autodeterminarea, nu ar exista ! » ; 

6dec47« Peste 200 familii de ofiteri rusi au sosit zilele acestea din 

Bulgaria, urmînd a se instala la Craiova. In loc sà vedem pe rusii care se 

aflà aici plecînd, vin altii noi ! Iar bietii cetàteni Craioveni sunt nevoiti sà 

cedeze si acestora din locuintele lor, strîmtorîndu-se din ce în ce mai 

mult » ;25decembrie47« Ziua de Cràciun. Al patrulea Cràciun petrecut 

sub stàpînire ruseascà ! In timpul acesta mizeria fizicà si moralà a 

crescut. Oamenii mai cu stare au sàràcit, iar cei care au fost pînà aci 

sàraci, nu s-au ridicat. Nici un particular nu are nici curajul, nici 

încrederea sà întreprindà ceva, pe de o parte din cauza completei lipse 

de bani, pe de alta din cauza nesigurantei. Putini mai sunt acei care au o 

sperantà de îndreptare. Cei mai multi au pierdut-o. Lumea sàràceste pe 

fiecare zi.Vremea e moale ; temperatura oscileazà în jurul lui zero 
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grade.Generalul Lascàr care a fost ministru de ràzboi în actualul guvern, 

a fost înlocuit cu un comunist, Bodnàras » ; 

 

A.falsificarea grosolanà a alegerilor din 1946:febr.46«guvernul, care 

pretinde cà are atîta popularitate în tarà, fuge de alegeri, dorind ca ele 

sà aibà loc cît mai tîrziu, pe cînd opozitia cere cere alegeri urgente, în 

orice caz, înainte de 1 Mai »; teama de alegeri, guv. Groza«s-a dedat la 

experiente de reforme sociale, în speranta cà-si va crea o platformà 

politicà pentru alegeri»; apr.46«Gh.Tàtàràscu a tinut un discurs la radio, 

îndemînd tara ca la alegerile ce vor veni sà voteze pentru F.N.D.adicà 

pentru guvernul actual, càci altfel consecintele vor fi grave»; 

1mai46 Ziarul « Liberalul » de azi,  sub titlul « Degradarea grupàrii d-lui 

Tàtàràscu”, anuntà cà fatà de afilierea d-lui Tàtàràscu la F.N.D., cei mai 

de seamà fruntasi si-au anuntat demisiunea din partid cît si din 

functiunile pe care le ocupà. Pînà acum au demisionat d-nii : D. 

Alimànisteanu, Aurelian Bentoiu, H. Aznavorian, Gh. Gheorghiu, M. 

Ràutu, N. Sibiceanu si, dupà întrunirea Comitetului Central, sunt 

asteptate noi defectiuni. (Sîmbàtà seara, Gh. Tàtàràscu a tinut un 

discurs la radio, îndemînd tara ca la alegerile ce vor veni sà voteze 

pentru F.N.D., adicà pentru guvernul actual, càci altfel consecintele vor 

fi grave).”;  

1mai46 « Astàzi a fost asa numita sàrbàtoare a muncii, cu scoli, 

functionari publici si particulari si cu lucràtori scosi cu amenintàri, 

manifestatie care, în realitatea, a fost utilizatà ca propagandà în 

favoarea actualului regim. Pe ziduri au apàrut afise mari reprezentînd pe 

Maniu sub forma unei cucuvele, spunîndu-se despre el în versuri cà a 

fost si este geniul ràu al tàrii, si alte afise în care, tot în versuri, se 

proslàvesc ispràvile sàvîrsite de regimul de la putere. Am vàzut zilele 

trecute aceste afise si în interiorul localului de postà, dovadà cà ele au 

fost lipite si în institutiile publice.Iatà versurile care vor sà descrie pe 

Maniu si actiunea sa :Maniu-nseamnà duhul negru,Strivind a tàrii nouà 

soarte ;Maniu-nseamnà ura care/Rodeste patimà si moarte,/Maniu-

nseamnà învràjbire /Intre cei mari si între noi/Maniu-nseamnà 

atîtare,/Maniu-nseamnà iar ràzboi,/Maniu-nseamnà gloante trase/In 

muncitori nevinovati ( !)/Si pompe scoase sà înece/Flàmînde guri de 

mutilati ( !)/Maniu e o cucuvea care/Cobeste vesnic a pustiu.  

Si, iatà versurile care laudà guvernul Groza si noul regim :Guvernul 

Groza-nseamnà/Pentru întreg popor dreptate,/Guvernul Groza-

nseamnà/Un nou drum spre libertate ;/Guvernul Groza înseamnà/ 

La o ràspîntie de soartà,/Salvarea neamului si-a tàrii/Pentru popor 

libertatea toatà/Guvernul Groza-nseamnà/In vremuri încà tot cumplite/ 

Prietenia marii Rusii/Si-a Natiunilor Unite./In tara dusà de Maniu/Si 

Bràtianu la pràbusire/Guvernul Groza-nseamnà/Zidire, pace si unire ! » 
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  « 3 iunie46 »Iatà cum întelege guvernul actual sà lase libere întrunirile 

si propaganda politicà.Ieri de dimineatà un grup de vreo 17 persoane, 

membri ai partidului liberal, profesori, avocati, colonei în retragere, au 

plecat cu un autobuz càtre comuna Plenita, unde se convocase o 

întrunire si unde veniserà cîteva mii de oameni din comunele învecinate, 

pentru a asculta pe sefii lor ce trebuiau sà vinà de la Craiova. Ajungînd 

în pàdurea Bucovàt, autobuzul în care se aflau cele 17 persoane a fost 

oprit de un altul, al càilor ferate (comunistii întrebuinteazà regulat 

autobuze C.F.R. în atacurile lor), asezat de-a curmezisul soselei. In 

acelasi timp, au apàrut din pàdure vreo 40 de persoane, înarmate cu 

pistoale automate si cu pusti mitraliere, si au început sà tragà spre acei 

din autobuzul ce fusese oprit, si care se coborîserà spre a vedea despre 

ce e vorba. Cîtiva dintre ei au fost ràniti grav, mai ales unul càruia un 

glont i-a stràpuns fàlcile, apoi huliganii atacatori, cu niste bîte ce le 

luaserà din pàdure, au început sà loveascà cu sàlbàticie pe acesti 

oameni pasnici care nu aveau cu ei nici arme, nici ciomege, spàrgîndu-

le capetele sau rupîndu-le oasele bratelor etc. si luîndu-le banii ce 

aveau la ei, precum si inele etc. Se spune cà au dat foc si masinii cu 

care cei atacati veniserà. Dupà care ispravà, bàtàusii au dispàrut cu 

masina lor. Cei loviti s-au întors în oras, pe joscei mai usor ràniti, ori cu 

masini în care au fost urcati cei grav ràniti, care au fost dusi la spitalul 

Filantropia.Intîmplîndu-se ca în oras sà se afle vreo 3 americani care 

veniserà în acea zi de la Timisoara pentru a lua parte la înfiintarea unei 

societàti româno-americane, a càrei initiativà au luat-o cîtiva cetàteni 

din Craiova, au fost dusi la spital ca sà vadà cum se comportà guvernul 

fatà de partidele din opozitie.Se spune cà americanii au fotografiat pe 

ràniti si au plecat si la locul unde atacul s-a produs, pentru a fotografia 

si autobuzul ràmas acolo »; 21iun46 «La 15 iunie s-a deschis din nou la 

Paris Conferinta celor 4 ministri de externe, pentru a discuta tratatele 

de pace. Pînà acum nu s-a dat un comunicat din care sà rezulte clar ce 

s-a putut obtine în urma discutiilor ce au avut loc. 

 Asearà, de la radio America (jurnalul în limba românà), am 

auzit, între alte vesti fàrà prea mare importantà, una prezentînd destul 

de mare însemnàtate privitoare la guvernul român. Dupà cum am notat 

deja, Statele Unite si Anglia au trimis anterior cîte o notà guvernului 

român, în care-i aduce imputarea cà nu respectà decizia de la Moscova 

de a nu da libertate presei, dreptului de propagandà prin întruniri etc. 

La aceste note, guvernul român, prin ministrul de Externe, Tàtàràscu, 

falsificînd realitatea, a ràspuns cà s-au acordat opozitiei toate 

libertàtile. Primindu-se în Anglia si Statele Unite acest ràspuns, s-au 

trimis de càtre aceste state guvernului român noi note prin care se aratà 

cà ràspunsul e nesatisfàcàtor, cà nu e conform cu realitatea etc. 

Speakerul american a mai adàugat cà guvernul român a interzis ziarelor 
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sà publice aceste noi note, sub pedeapsa completei desfiintàri. Desigur 

cà o mai grea palmà decît aceasta, de a se spune unui guvern cà minte, 

nu se putea aplica. Stim însà sigur cà actualul guvern din România nu va 

tine seama de aceastà nouà notà si va continua abuzurile. » ; notele 

guvernului Statelor Unite si Angliei càtre guvernul român, cà nu executà 

întelegerea de la Moscova în privinta libertàtilor ce trebuiesc acordate 

poporului » ; 29iul46 « din ordinul ministrului de interne au fost arestate 

numeroase persoane,unii membri ai partidului liberal si national-

tàrànesc, sub învinuirea cà au fàcut parte din organizatii subversive si 

cà ar fi uneltit în contra sigurantei statului. Partidele istorice 

protesteazà si cer convocarea Consiliului de ministri pentru a se discuta 

acest caz. (Printre învinuiti generalul Ràdescu, gr Aldea, care a avut o 

activitate binecunoscutà în vederea proclamàrii armistitiului, arestînd pe 

generalul Antonescu si alte personalitàti.Se vede din actiunea 

întreprinsà de guvern cà vrea sà compromità si partidele istorice, 

sperînd astfel cà vor reusi în alegeri »; 25iulie46 « La noi în tarà, din 

ordinul ministrului de interne au fost arestate încà mai de mult 

numeroase persoane, dintre care unii sunt membri ai partidului liberal si 

national-tàrànesc, sub învinuirea cà au fàcut parte din organizatii 

subversive si cà ar fi uneltit în contra sigurantei statului. Partidele 

istorice protesteazà si cer convocarea Consiliului de ministri pentru a 

se discuta acest caz. (Printre cei învinuiti se aflà si generalul Ràdescu, 

azi fugit din tarà, generalul Aldea, care a avut o activitate binecunoscutà 

în vederea proclamàrii armistitiului, arestînd pe generalul Antonescu si 

alte personalitàti. Se vede bine, din actiunea întreprinsà de guvern 

împotriva acestor personalitàti, cà vrea sà-i compromità si sà 

compromità si partidele istorice, sperînd astfel cà vor reusi în alegeri).  

La Tîrgoviste, partidul national-tàrànesc local a avut adunarea unui 

comitet pentru a discuta în vederea alegerilor. Bàtàusi ai guvernului au 

intrat, au lovit pe cei prezenti ; zece din cei loviti sunt grav ràniti si 

internati în spital ». « Partidul naional liberal si cel nat.-tàrànesc au 

protestat împotriva promulgàrii legii electorale « menità sà înlesneascà 

frauda pe întreaga scarà a operatiunilor electorale, de la întocmirea 

listelor si pînà la totalizarea si proclamarea voturilor ». Atasez aici 

protestul tipàrit în ziarul « Liberalul » apàrut la 14 iulie.Prigoana 

împotriva partidelor istorice întreprinsà de guvern continuà. Zilele 

trecute, fiind convocatà o întrunire a partidului national-tàrànesc în 

Craiova (Sala Select), comunisti înarmati cu ràngi si arme au càutat sà 

împràstie pe cei ce luau parte, lovind pe unii din ei. »;aug46«cetàtenii 

americani aflati în România sunt înstiintati sà pàràseascà aceastà tarà 

pînà la o oarecare datà si sà se repatrieze»;5sept46 Ieri, ziarul 

« Liberalul » a apàrut publicînd, în locul articolului de fond din prima 

paginà, o dare de seamà sportivà. Articolul ce trebuia tipàrit acolo a fost 
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complet înlàturat de cenzurà. In interiorul ziarului, redactia îsi cere 

sucuze cà apare sub aceastà formà (nu poate spune nici màcar cà a fost 

cenzurat) din cauzà de fortà majorà. Iar convocàri de întruniri ale 

opozitiei sunt aproape imposibile ; atunci cînd oamenii reusesc sà se 

adune, elemente comuniste înarmate risipesc adunarea care nu se poate 

apàra cu mîinile goale.; 21sept46« Ieri s-a întors în tarà de la Paris 

delegatia românà pentru pace si a fost primità cu mare alai încà de la 

granità ; s-au tinut atîtea discursuri si s-a înfàtisat faptul recunoasterii 

de càtre Comisia teritorialà a Conferintei de pace ca fàcînd parte din 

România în asa fel, ca si cum guvernul actual ar fi càpàtat acum pentru 

prima datà Transilvania pentru România, si cà drepturile noastre asupra 

ei n-ar fi fost recunoscute prin însàsi Conventia de armistitiu ! S-a 

profitat de aceastà ocazie pentru a se preamàri activitatea actualului 

regim si de a se ataca « clicele reactionare », adicà opozitia tàrànistà si 

liberalà » ; 6oct46 « guvernul declarà pe Ion Mihalache, fruntasul 

national-tàrànist, nedemn de a fi alegàtor si de a fi ales,ca motiv cà ar fi 

cerut sà fie trimis ca voluntar în ràzboiul împotriva Rusiei. Cel înlàturat 

a protestat în«Dreptatea»aràtînd cà nu a cerut sà fie primit ca voluntar 

în ràzboi, ci a fost chemat, punîndu-i-se în vedere sà treacà la statul 

major al armatei;cà el,însà,pentru anume motive,nevoind sà facà servicii 

la statul major, a cerut sà fie trimis pe frontul de luptà»; oct46 

« Ministrul român la New York a fost primit de presedintele Truman. 

Acesta, între altele, i-a spus : « Guvernul Statelor Unite (în conferinta 

de la Yalta etc.) s-a stràduit sà contribuie la refacerea unei Românii 

independente sub un guvern reprezentativ, exponent al vointei 

populare. De aceea, guvernul Statelor Unite a primit cu satisfactie 

asigurarea guvernului român cà alegerile viitoare vor fi libere si 

echitabile. Aceastà asigurare constituie o bazà pentru recunoasterea din 

partea Statelor Unite. Guvernul si poporul Statelor Unite vor urmàri cu 

interes continuu evenimentele din România, dorind sà vadà crearea unor 

conditii care sà permità României sà colaboreze ca membru activ al 

Natiunilor Unite »;17oct46 : «Guvernul român a fixat ziua de 19 

noiembrie ca datà a alegerilor. La radio Londra s-a comunicat cà Iuliu 

Maniu a înaintat un protest reprezentantilor Statelor Unite si Angliei la 

Bucuresti, aràtînd cà prin metodele întrebuintate, guvernul tinde sà 

falsifice alegerile ; astfel înscrierea alegàtorilor s-a fàcut pe foi volante 

în loc de registre ; cà listele electorale au stat afisate numai 2 zile, 

astfel cà cetàtenii nu au putut lua cunostintà dacà sunt sau nu înscrisi, 

sau dacà aceleasi persoane sunt înscrise de mai multe ori, pentru ca 

astfel sà poatà face contestatie etc. Atasez aci o tàieturà din ziarul 

« Liberalul » în care e tipàrità întîmpinarea lui Mihail Romniceanu, 

delegatul în guvern al partidului liberal, adresat Consiliului de ministri, 

prin care protesteazà împotriva felului în care s-au desfàsurat si se 
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desfàsoarà operatiile de pregàtire a alegerilor»;22oct46 « am vàzut în 

localul postei, adicà în interiorul unei administratii publice, numeroase 

afise mari de propagandà politicà, ridicînd în slàvi regimul de la putere 

si insultînd opozitia…am vàzut un tablou mare cu un tàran în marginea 

unei pàduri de brad, aràtînd cu mîna spre un màgar zugràvit nu departe 

de el ; dedesubt stà scris : iatà cine va vota pe Maniu. Dupà cum se 

vede tabloul îi face màgari pe toti cei care vor vota cu opozitia. Dar ei 

nu se multumesc cu asemenea afise si lozinci ràspîndite în toate felurile 

si în toate locurile, - au mai scris si pe peretii înalti ai caselor cu litere 

de o jumàtate de metru spre exemplu :« Votati cu Blocul Popular 

Democratic dacà vreti sà aveti belsug ». (Cetàtenii se întreabà 

nedumeriti : de unde va veni acest belsug ? Càci pînà acum, sub acest 

guvern mergem din ce în ce mai ràu).23oct46Ziarele « Liberalul » si 

« Dreptatea », sosite azi la Craiova, publicà un « Legàmînt între 

partidele national liberal, national tàrànesc si social democrat 

independent (C.Titel Petrescu), pentru apàrarea libertàtii 

alegerilor ».29oct46 Cine vine din oras vede pe frontispiciul gàrii 

protretul mare în culori al lui Gheorghiu-Dej, ministrul comunicatiilor, 

comunist. Dar portretul la gàri nu e de ajuns ; pe zidurile ce înconjoarà 

diferite ateliere ale càilor ferate, am vàzut scris cu litere de un metru : 

« Tràiascà tov. Ministru Gheorghiu-Dej ». De cînd existà Tara 

Româneascà, sub vechile partide « oligarhice » si « reactionare » nu s-a 

pomenit o asemenea reclamà. Ministrii comunicatiilor se relevau prin 

realizàrile lor. Vàzînd aceastà reclamà, oricine s-ar fi asteptat sà vadà 

cel putin realizàri pe màsura ei. Ei bine, aceste realizàri nu sunt numai 

nule, sunt dezastruoase. Atît trenul nostru, care a plecat cu atît de mare 

întîrziere, cît si un alt tren de persoane ce pleca spre Bucuresti, aveau 

trei sferturi din geamuri sparte iar în unele vagoane curgea prin 

acoperis apa de ploaie. Pentru ca sà se apere de curentul rece al 

acestor zile de frig prea timpuriu, unii càlàtori càutau sà acopere 

ferestrele fàrà geamuri cu pàturi din care unele erau rupte, càci cine 

mai poate acum sà-si cupere pàturi noi ? Iar ca culme a îndràsnelii 

acestor oameni care aflîndu-se la guvern nu au fàcut nimic pentru tarà, 

din contrà au dus-o la un adevàrat dezastru, pe toate vagoanele sunt 

scrise lozinci ca acestea : « Tràiascà guvernul D. Petru Groza » si 

« Votati soarele » (semnul blocului partidelor zise democrate de la 

putere). Ii dai omului un vagon în care în timpul càlàtoriei îi poate aduce 

moartea si-i ceri sà te voteze ca si cum l-ai plimba în puf.(…)In T. 

Severin, ca si în Craiova, toti peretii si toate ferestrele sunt pline cu 

lozinci si manifeste care îndeamnà pe cetàteni sà voteze soarele 

guvernului. Trebuie sà se fi cheltuit milioane cu aceastà reclamà. 

Locuitorii sunt indignati cà li s-au murdàrit zidurile si ferestrele. Niciun 

semn, niciun manifest al opozitiei nu se vede nicàieri. O timidà încercare 
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în acest fel e urmàrità, iar inscriptia stearsà :6noi46 : « Vàd din ziarul 

« Timpul » cà în Bucuresti au sosit cîtiva ziaristi americani pentru a 

vedea modul cum se preparà si cum se vor face alegerile. Se spune cà 

vor mai veni si altii. Ei vor avea ocazia sà vadà chiar de acum cà 

propaganda pentru alegeri se face numai de regimul de la putere, iar 

opozitia e împiedicatà complet. » 8noi46Ieri am fost la garà pentru a 

depune o petitie la secretariat, crezînd cà cel putin gara va lucra. Insà 

toate birourile erau închise, afarà de miscare. Cu aceastà ocazie am 

vàzut sub portretul mare în culori al lui Gheorghiu Dej, asezat în partea 

de sus a peretelui gàrii cu fata spre oras, s-au asezat alte douà 

tablouri : unul, în dreapta, al lui Petre Groza, altul în stînga, mic, al 

Regelui Mihai. De aici se vede importanta pe care acest regim comunist 

o dà regelui tàrii, rege pentru care de altfel imensa majoritate a tàrii are 

un adevàrat cult ;14noi46 Gazetarii stràini, printre care si cei ai Statelor 

Unite, veniti în România în scopul de a observa stàrile din aceastà tarà 

si mai ales modul cum se pregàtesc alegerile, s-au prezentat pînà acum 

ministrului liberal din guvern, Romniceanu, si apoi sefului partidului 

liberal, Dinu Bràtianu, cu care au avut convorbiri. Desigur cà vor lua si 

pàrerea lui Maniu.Alaltàieri a început sà se libereze în Craiova càrtile de 

alegàtor. Am luat si eu cartea de alegàtor, a mea si a sotiei mele. Am 

constatat însà cà liberarea lor se face cu multà greutate, întru-cît, desi 

carnetele cu sàrti de alegàtor sunt formate dupà litere, totusi numele nu 

sunt arnajate ca într-un dictionar, astfel cà functionarii ce le libereazà 

sunt nevoiti uneori sà ràsfoiascà 10-15 carnete, pînà ce dau de numele 

celui ce vine sà cearà cartea. »;16noi46 »Spicuiesc din « Liberalul » de 

azi, organul Partidului National Liberal : Iuliu Maniu, presedintele 

partidului national tàrànesc, a primit alaltàieri pe reprezentantii presei 

stràine, càrora le-a înmînat o declaratie scrisà asupra situatiei politice 

din tarà si cîteva documente revelatoare în legàturà cu cele înfàtisate. 

Ziaristii stràini, spune mai departe nota din ziar, au participat întrun 

numàr deosebit de mare la aceastà conferintà de presà si, dupà ce au 

luat cunostintà de textul d-lui Maniu si de documentele aneze, au pus 

întrebàri numeroase presedintelui partidului national tàrànesc. Gazetarii 

din toate pàrtile lumii, se spune mai departe, au urmàrit cu viu interes 

problemele discutate, plecînd cu impresia cà cele trei partide de 

opozitie reprezintà adevàrata democratie.Intr-o altà notà din ziarul 

« Liberal » se spune : « Ziaristii stràini cu o experientà îndelungatà si cu 

obiceiurile de a vedea numai decît miezul lucrurilor, iar nu fatada lor, 

sunt de pe acum impresionati de cele constatate în faza imediat 

premergàtoare scrutinului. »« Pe lîngà pozitia guvernului si dispretul pe 

care în mod firesc îl atrag asupra lui metodele frauduloase si practicile 

rusinoase pe care întelege sà le întrebuinteze, este în joc si reputatia 

poporului român care nu trebuie sà ajungà de rîsul lumii civilizate. » 
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In sfîrsit, acelasi ziar dà un exemplu gràitor de felul în care se face 

distribuirea càrtilor de alegàtor, urmîndu-se scopul precis de a 

împiedica pe cetàteni sà ajungà la urnà. Astfel la circa 15 din Sectorul 

Negru, într-o orà si jumàtate abia s-au liberat càrti de alegàtor la 7 

persoane.La Craiova acelasi lucru se petrece, dupà cum deja am notat. 

Un lucràtor îmi spunea cà a fost douà zile la rînd sà ia cartea de alegàtor 

si nu a putut. Astàzi la radio s-a comunicat cà ministrul Pàtràscanu a dat 

ordin ca astà searà sà se încheie la comisiuni liberarea càrtilor de 

alegàtor si sà se împartà càrtile la domiciliul cetàteanului ! (Cred cà pînà 

astà searà cînd operatia se încheie, nu s-a liberat nici màcar 40% din 

càrtile de alegàtor)» ;Luni18noi46 « Pentru a vedea modul în care 

guvernul român pregàteste alegerile care vor avea loc mîine, atasez aici 

o foaie dinziarul “Liberalul”, în care se aflà publicat : un apel prin care 

presedintii partidelor national liberal, national tàrànesc si social 

democrat independent, îl adreseazà tuturor tàrilor democrate, aràtînd ce 

se petrece în România cu ocazia aceasta, precum si un protest al 

acelorasi presedinti adresat primului ministru român. In afarà de aceste 

documente, se mai publicà în jumàtatea ziarului neatasatà aici, 

urmàtoarele informatii privitoare tot la modul cum se preparà alegerile : 

a) pentru majoritatea sectiilor de votare s-au delegat ca presedinti, în 

loc de magistrati, agenti devotati de-ai guvernului ; astfel în jud. Dolj 

din 110 sectiuni numai 40 vor fi prezidate de magistrati ; b) numai 

tipàriturile pentru propaganda comunistà au costat pînà acum 17 

miliarde, bani luati din averea statului sau a particularilor ; c) Statele 

Unite si Marea Britanie au înaintat guvernului român o  nouà notà 

privitoare la màsluirea alegerilor din România, « Guvernul român, zice 

ziarul, a crezut cà poate respinge notele anterioare invocînd în mod 

fàtarnic principiului neamestecului în afacerile interne ale României. 

Notele remise acum guvernului român contin ràspunsul celor douà 

puteri aliate la atitudinea provocatoare adoptatà de reprezentantii 

regimului bepedist » ; d) au fost îmbràcati în uniforme de jandarmi 

pentru a fi trimisi la sectiilede votare, numerosi comunisti» ;22 

noiembrie46Marti 19 Noiembrie au avut loc în România alegeri generale. 
Se stie încà de mult ce vrea poporul : el vrea izgonirea acestui regim de 

anarhie si scandal, pe care-l uràste din tot sufletul. La orase nici cinci 

la sutà, la sate nici unu la sutà nu ar fi fost pentru mentinerea lui. Cu ori 

si cine ai fi stat de vorbà, din orice localitate si orice profesiune ar fi 

avut, cuvîntul lui nu era altul decît : cînd scàpàm de sleahta asta ? Am 

vàzut în fata localurilor de vot bàrbati si femei, intelectuali, modesti 

comercianti sau lucràtori asteptînd ceasuri întregi, sà-si depunà votul, 

în dorinta neclintità ca astfel sà se ajungà la schimbarea situatiei în tarà. 

O femeie îsi exprima càtre alta teama, dupà ce asteptase toatà ziua (era 

ora 4 p.m.) sà nu cumva sà se închidà urnele înainte de a vota si ea. Mai 
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ales ideea de a vota « ochiul » (semnul partidului n.t. Maniu) s-a întins 

ca un pîrjol.Cînd seara s-a început numàràtoarea voturilor s-a vàzut cà 

rezultatul pentru regimul de la putere e dezastruos. Cu toate 

amenintàrile si fraudele de pînà aci, regimul nu ar fi putut obtine nici 

20% din voturi. A fost pentru ei o deziluzie faptul cà mare parte din 

însisi lucràtorii de la càile ferate si de la Malaxa, precum si soldatii, 

care au votat în sectii separate ca sà poatà fi controlati (soldatii în 

cazarmà), au fost contra lor.Era de asteptat ca a doua zi sà se comunice 

victoria în alegeri a opozitiei. Dar surprinderea si indignarea a fost fàrà 
margini cînd prin radio si alte mijloace s-a comunicat cà guvernul a 
obtinut în alegeri peste 80% din voturi. Rezultatele au fost complet 

falsificate, sàvîrsindu-se astfel cea mai vastà escrocherie ce s-a vàzut 

vreodatà. Dar desigur nu fàrà consecinte se batjocoreste astfel vointa 

poporului. Cei care voiesc sà detinà puterea împotriva vointei acestui 

popor, au aflat acum si mai bine pe ce bazà stau.Ziarul « Liberalul » 

apàrut azi dupà douà zile de neaparitie, într-un articol intitulat 

« Impotriva vointei poporului », are aceste aprecieri privitor la rezultatul 

alegerilor : « Nesocotirea permanentà a vointei populare, batjocorirea 

constantà a idealurilor celor mai curate ale poporului nostru, actele de 

samavolnicie si abuzurile revoltàtoare pe care în tot timpul celor 

aproape doi ani de dictaturà, le-a sàvîrsit regimul actual, toate acestea 
contribuie sà facà din acest guvern, cel mai urît, cel mai detestat dintre 
toate cîte au cîrmuit vreodatà tara româneascà. Si regimul îsi dà seama 

îndeajuns de valul de urà si de dispret, care de pretutindeni se ridicà 

nàvalnic împotriva lui si a partizanilor lui ». Vorbind apoi de toate 

abuzurile pe care regimul le-a sàvîrsit înainte de alegeri în vederea lor, 

adaugà : « Muncà inutilà : pierdere de vreme. Fiindcà vointa poporului 

nu va putea fi niciodatà înfrîntà. Si împotriva vointei dîrze si hotàrîte a 

neamului nostru de a-si recàpàta dreptrile si libertàtile,toate eforturile 

guvernului se vor spulbera ca o frunzà în bàtaia vîntului. » ;24noi46 
« Partidul national tàrànesc si liberal si-au retrasdin guvern pe cei doi 

ministri, Hateganu si Romniceanu.In privinta rezultatului alegerilor, iatà 

ce scrie « Dreptatea », organul partidului national tàrànesc Maniu:«Sà ne 

exprimàm revolta si protestele noastre vehemente împotriva modului 

cum s-au fàcut alegerile, iatà un lucru ce nu ne e îngàduit. Asa fiind, vom 

làsa ca cetàtenii acestei tàri sà-si facà singuri, în forul lor, aprecierile de 

rigoare, càci, în definitiv, aici opresiunea si cenzura ràmîn neputincioase. 

Cele mai mari dureri sunt totdeauna mute. Nu se strigà pe stradà. Poate 

din aceastà cauzà sunt si mai impresionante» ;26noi46 « Guvernul român 

a dat opozitiei 10% din voturi (adicà invers de cum a fost în realitate). 

Astfel din peste 400 de locuri în parlament, au fost date national 

tàrànistilor 30 locuri, iar liberalilor (Bràtianu) 3 locuri pe toatà tara. 

(Dinu Bràtianu a fost considerat ca nereusit, iar I. Mihalache de la 
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tàrànisti nici màcar nu a putut candida, càci în cele din urmà a fost 

exclus ca nedemn). In schimb s-au dat maghiarilor mai multe locuri 

decît tàrànistilor » ;27noi46Radio-Londra a comunicat ieri cà Statele 
Unite si Anglia nu recunosc ca valabile alegerile din România . Un 

comunicat al sefilor partidelor de opozitie publicat în « Liberalul » de azi 

constatà cà « guvernul si-a ticluit prin fraudà si teroare rezultate în 

flagrantà opunere cu realitatea si cu vointa corpului electoral » si cà 

prin urmare considerà alegerile efectuate ca nule si neavenite.In acelasi 

ziar se aduce un omagiu partidului national-tàrànesc « care sub 
conducerea înteleaptà, de o hotàrîre si energie de pe acum legendare a 
marelui sàu presedinte Iuliu Maniu, si-a dovedit încà odatà caracterul 

sàu de vesnic si neînfricat luptàtor ». 4dec46In ziua de 1 decembrie s-a 

deschis asa zisul parlament român. Din dàrile de seamà publicate în 

toate ziarele pe care le-am citit, rezultà cà reprezentantii diplomatici ai 
Angliei si Statelor Unite nu au luat parte la deschiderea acestui 
parlament, la care reprezentantii diplomatici ai altor tàri, si mai ales 

foarte numerosi acei ai Rusiei, au fost totusi prezenti.Regele a citit 

mesajul în care se aratà viitoarea activitate a parlamentului, ca 

etatizarea bàncii nationale, legiuiri economice etc. In acelasi mesaj se 

vorbeste despre o nesovàità apàrare a proprietàtii.Niciunul din 
reprezentantii opozitiei nu va lua parte la lucràrile acestei camere care 

s-a ales singurà, nici màcar pentru a discuta validitatea alegerilor. 

5dec46Abea s-a scos deputat de guvern, doctorul Nicolae Lupu a 
încetat din viatà acum douà zile. Iatà ce spune despre el, între altele, 

ziarul « Liberalul » de azi : « In memoria opiniei publice, Nicolae Lupu 

va ràmîne, nu bepedistul de ieri, ademenit si înselat de comunisti, ci 

oratorul vijelios si pasionat pentru cauza adevàratei democratii, omul 

care, în îndelungata sa carierà politicà, si-a putu avea scàderile si 

ambitiile màrunte, dar care a fost un mare iubitor de tarà si un mare 

apàràtor al intereselor neamului sàu. Sà-i fie tàrîna usoarà »;7dec46 

“Mihail Sadoveanu a fost ales presedinte al Parlamentului. Cu aceastà 

ocazie iatà, între altele, ce a gàsit el de cuviintà sà spunà : « Am fost 

chemat aci la cel dintîi parlament democratic al României ; cel dintîi 

parlament care nu ne-a chemat sà auzim vorbe ( !!), cum din nefericire 

s-a întîmplat în trecut, ci este chemat sà realizeze( !!) ». La aceastà 

lipsà de bunà cuviintà nu s-ar fi asteptat poporul român din partea unui 

atît de mare scriitor. Pàcat de trecutul si de aureola cu care se 

înconjurase ! Fatà de o asemenea cuvîntare, ziarul « Liberalul » face 

urmàtorul comentariu : « Vorbind astfel, tovaràsul maestru s-a dovedit 

cel putin ingrat. Càci tovaràsul Sadoveanu a fost cîndva presedintele 
Senatului, sub un guvern reactionar-mosieresc. Si a încasat pe atunci 

cum încaseazà si azi » (…).13dec46«Iuliu Maniu, acum cîteva zile, a 

fàcut noi declaratii reprezentantilor presei stràine. Conferinta a durat 
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douà ore în care timp seful partidului national tàrànesc a dovedit cu 

documente autentice falsificarea alegerilor. In acealsi timp, Dinu 
Bràtianu, seful partidului liberal, a înmînat reprezentantilor Angliei si 

Statelor Unite noi memorii.15dec46« De mai bine de o sàptàmînà în 
fiecare zi, ziarul « Liberalul » cere guvernului sà explice cum se face cà, 

în preziua deschiderii parlamentului, « cu o grabà susceptibilà ce multe 

si legitime bànuieli », ministrul de pe atunci al comunicatiilor Gheroghiu 

Dej ( azi la Econ. Nationalà), printr-un decret-lege, a autorizat Directia 

Drumurilor sà contracteze fàrà licitatie publicà, adicà prin derogare de 

la principiile legii contabilitàtii pulbice, lucràri de drumuri, cu un numàr 

de 6 societàti bine determinate, în valoare de 682 miliarde lei. Pînà azi 

guvernul nu a ràspus nimic. 

 De cîteva zile din nou se dà pîine în Craiova. Sunt zile în care 

nu se sà nimic, iar altele în care se dà ratia redusà la jumàtate. Citesc în 

ziare cà în Bucuresti e aceeasi situatie. Si în timp ce românii nu au 

pîine, zecile de mii de rusi din Craiova, cu sotii si copii, nu numai cà 

sunt hràniti din belsug, dar ei trimit si în tara lor làzi cu alimente. Astfel 

maiorul rus ce stà la noi cu sotia a trimis în timp de 5 sàptàmîni 14 

làdite din scînduri de brad continînd fàinà bunà si alte alimente. 

Acum trei zile a nins putin. Temperatura a scàzut la 8-9 grade sub zero. 

17dec46«Printr-o dispozitie a guvernului, ratia de pîine a fost scàzutà la 

250 grame pe cap de om, de la 300 grame. Stim însà cà nici aceste 250 

grame nu se vor da decît de 2-3 ori pe sàptàmînà. In piatà rar cînd se 

gàseste la cîte o tàrancà, un kg de fàinà de porumb costà 6000 lei. 

Guvernul a obtinut dupà alegeri in decret de amnistierea falsurilor, deci 

si-a acelora ce au fost sàvîrsite cu ocazia alegerilor. Nu s-a vàzut 

niciodatà pînà acum ca falsurile sà fie amnistiate » ; 19 ian47 »In ziarul 

partidului national tàrànesc « Dreptatea » s-a publicat la 18 decembrie 

1946 un manifest al lui Iuliu Maniu càtre natiunea românà, manifest care 

apoi a fost republicat în ziarul aceluiasi partid, ce apare la Craiova, 

intitulat « Brazda nouà » cu data de 15 ianuarie 1947. « Càtre voi 

milioane de cetàteni, si cetàtene, spune manifestul, - care cu sufletul 

încàlzit de dragoste de Neam si Tarà, v-ati dus la urne sà spuneti vointa 

voastrà cinstità – despre felul cum trebuie si de càtre cine trebuie 

cîrmuità aceastà tarà, ne îndreptàm cuvîntul nostru de multumire si 

admiratie ». Urmeazà mai departe samavolniciile sàlbatice ale guvernului 

fatà de opozitie, falsificarea alegerilor. « Cu toate nelegiuirile lui, 

guvernul nu a fost în stare sà stoarcà majoritàti. Guvernul a càzut în 

alegeri. Lumea întreagà cunoaste vointa adevàratà a Tàrii, cunoaste 

minciuna si frauda guvernului. Se stie cà parlamentul lui nu poate lega 

destinele neamului ». Atasez aci foaia cu acest manifest epocal, pentru a 

se vedea cuprinsul lui întreg » ; 
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B.eliminarea si distrugerea opozitiei :16oct44 : « In tarà la noi, partidul 

national tàrànesc (care de curînd, într-o editie specialà a ziarului 

« Dreptatea », si-a publicat manifestul sàu program), convocase pentru 

ieri dimineatà o întrunire publicà în Bucuresti, la care urma sà ia parte 

un mare numàr de cetàteni din Bucuresti si un impozant numàrde tàrani, 

pentru a aràta astfel de ce popularitate se bucurà acest partid în masele 

poporului si a opune astfel o contrà fortei partidelor comunist si 

socialist.In ultimul moment însà întrunirea a fost contramandatà, se pare 

în urma unei sugestii de la Moscova, care de altfel ar fi sfàtuit sà nu se 

mai permità nici un fel de întrunire, pentru nici un partid politic. » 23 

oct44 :Ziarele comuniste si socialiste continuà sà strige mereu : « Jos 

guvernul de pro-fascisti ! » Oamenii care au hotàrît izgonirea nemtilor 

din tarà si încheierea armistitiului cu puterile aliate sunt numiti 

« fascisti » !In ziarul « Curierul » apàrut azi, în articolul de fond în care 

se combat metodele comunistilor si socialistilor din tara noastrà, se 

pune întrebarea, de ce nu se poate ajunge cu aceste partide la o 

întelegere si se ràspunde astfel : « Ràspunsul e simplu : din pricina 

tonului în care se poartà discutiile, a metodelor de afirmare 

întrebuintate… La una din familiile noastre politice se vorbeste tare, 

prea ràstit. Tonul, totdeauna de comandà, nu admite contradictie si nu 

tolereazà alte opinii. Mai ràu : în presà, în adunàri, în sindicate se face 

uz de amenintàri. La nevoie stau gata batalioane de gàrzi înarmate nu 

numai cu patriotism, ci si cu revolvere.Intoleranta, amenintarea si 

revolverul constituie o metodà de luptà politicà numità teroare. Proprie 

dictaturii, ea este în contrazicere cu esenta democratiei ».In ziarul 

partidului liberal « Viitorul » se publicà azi o declaratie a sefului acestui 

partid, Const. I. C. Bràtianu, adresatà tàrii, în care, dupà ce se aratà cà 

în momentul de fatà sunt probleme urgente si importante de rezolvat, cà 

restabilirea comunicatiilor feroviare, telegrafice, telefonice, cît si cele 

rutiere, autovehicole si càrute, apoi alimentarea populatiei, muncile 

pentru strîngerea si facerea recoltelor, spune între altele : « Ordinea 

interioarà trebuie mentinutà. Nu se poate permite dezvoltarea 

curentelor anarhice, nici terorizarea populatiei pasnice prin gàrzi 

înarmate. Pe linistea interioarà este bazatà putinta de îndreptare în 

tarà ».Vorbind apoi de noi împroprietàriri, C. Bràtianu declarà sà 

împroprietàrirea se va face în regiunile unde se vor gàsi terenuri 

disponibile, « ar fi o înselàtorie sà fàgàduim pàmînt la milioane de 

oameni cînd tot ce s-ar putea expropria nu reprezintà nici 10 % din 

numàrul celor ce s-ar crede îndeptàtiti la împroprietàrire ».Aratà apoi 

ce trebuie fàcut pentru munctiorii de la sate si orase, prin exploatàri 

rentabile. « Tendinta noastrà trebuie sà fie sà ridicàm clasele de jos prin 

proprietatea exploatàrilor în care lucreazà si prin culturà, iar nu prin 

coborîrea nivelului celorlalte clase. Nu ne trebuie egalitate în sàràcie ». 
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Iar mai departe : « credem cà e bine ca în aceste vremuri de fierbere si 

supralicitatie, sà se audà un cuvînt mai cumpàtat si mai màsurat » ; 30 

oct44 :Ieri a avut loc o mare demonstratie a national tàrànistilor din 

Capitalà la care, dupà cum se spune în ziarele apàrute astàzi, au luat 

parte zeci de mii de cetàteni. Cuvîntàrile s-au tinut în sàlile « Aro » si 

« Scala », iar cetàtenilor de afarà li s-a transmis prin megafon. Au 

vorbit dr. N. Lupu, presedintele organizatiei din Capitalà, Ion Mihalache, 

Iuliu Maniu, Mihai Popovici. »:29noi44 ;Un incident, repetabil de altfel, 

petrecut în comuna suburbanà Apàràtorii Patriei, în care un plutonier 

major ajutat de cîtiva soldati au tras cu pustile la o serbare 

muncitoreascà din acea comunà (nu se stie care a fost cauza care a dus 

la acest act) si au omorît doi muncitori ai au rànit altii, a avut urmàri 

foarte grave. S-a càutat a se face din acest incident o crimà politicà si, 

ca urmare, partidele de stînga au convocat ieri mari adunàri în piata 

Victoriei si au manifestat mai ales împotriva ministrului de interne 

Penescu (national-tàrànist), fàcîndu-l ràspunzàtor de acest act.In 

acelasi timp, dupà cum se publicà în ziare, o delegatie a sindicatelor de 

muncitori a mers la primul comisar adjunct al poporului pentru 

afacerilor stràine al Rusiei, A. I. Vâsinski, care se aflà încà în Bucuresti, 

si s-au plîns de situatia din tara noastrà, învinuind partidele politice 

istorice (cel liberal si national-tàrànesc) si mai ales pe seful national-

tàrànistilor, Maniu (acel care se stie cà a fost sufletul miscàrii iesirii din 

Axà si încheierii armistitiului cu Statele Aliate), cà sustin si acoperà pe 

asasini, spunînd apoi între altele : « Astàzi poporul român este pus în 

imposibilitate de a-si îndeplini datoria fatà de aliati, deoarece si în 

actualul guvern sunt oameni care împiedicà aceasta» :28 ian45Din 

cuvîntarea publicatà ieri a primului ministru se deducea cà guvernul, 

astfel cum e compus azi, lucreazà în liniste si în întelegere.Astàzi, însà, 

toate ziarele publicà « Programul de guvernare al Frontului national-

democrat » (partidele de stînga), prin care aceste partide, sustinînd cà 

partidele liberal si national-tàrànesc fiind compuse în mare parte din 

elemente reactionare cu care nu se poate guverna, cer un guvern 

« adevàrat democrat », compus numai din elemente ale partidelor de 

stînga. Printre punctele de program ce vor sà aducà la îndeplinire, în 

afarà de participarea la ràzboi, împlinirea conditiilor de armistitiu, se 

mai prevede confiscarea pàmîntului ce depàseste 50 hectare al 

mosierilor. Pretul pàmîntului confiscat se fixeazà la o sumà egalà cu 

valoarea recoltei pe un an, plàtità însà statului de tàrani în timp de zece 

ani.Càlàtoria ministrului de comunicatii, Gheorghiu-Dej, la Moscova, se 

pune în legàturà cu intensificarea acestei miscàri » ;11feb45Seful 

acuzatorilor publici la Tribunalul pentru judecarea celor vinovati de 

dezastrul tàrii a fost numit Ilie Lungulescu, consilier la Curtea de 

Casatie ; la Tribunalul pentru judecarea criminalilor de ràzboi N. 
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Moiseanu, consilier la Curtea de Apel Bucuresti.Prin ultimele miscàri în 

magistraturà, a fost înaintat prim presedinte al Curtii de Casatie dl. 

Davidescu, care fusese înaintat de curînd presedinte. Apostolide, 

procurorul general, a trecut, dupà cererea sa, presedinte la s. III a 

Cas. ; procuror general a fost numit consilierul Mircea Possa. La s. II a 

fost înaintat consiler Longhin, presed. La C. de apel Buc.A fost pus în 

disponibilitate Gh. Giugiuc, fost procuror la acea Curte.In ziua de 

duminicà 11 februarie, primul ministru, gen. Ràdescu, în fata unei 

adunàri la « Aro », retransmisà prin radio, a tinut o cuvîntare despre 

situatia politicà internà. A aràtat cu aceastà ocazie sà partidele de stînga 

vor sà ia hotàrîri în numele întregii tàri, spre ex. în chestia agrarà si 

altele, fàrà a tine seama de pàrerea celor douà partide istorice, nat.-

tàrànesc si liberal. A aràtat cu aceastà ocazi cà acele partide de stînga, 

ce se numesc « democrate », opresc cînd vor aparitia ziarelor celorlalte 

partide, cum s-a întîmplat spre ex. cu ziarul « Dreptatea », a càrui 

aparitie a fost suspendatà fiindcà lucràtorii tipografi, desigur în urma 

ordinelor sefilor lor, nu au mai voit sà-l tipàreascà.A doua zi, luni la ora 

12, primul ministru a tinut la radio o nouà cuvîntare în care a càutat sà 

restabileascà unele fapte, spre ex., de ce cuvîntarea sa de ieri nu a fost 

tinutà în sala « Scala », unde era anuntatà, ci la « Aro » : pentru cà 

« Scala » a fost ocupatà cu mult înainte de membri ai partidelor de 

stînga, care nu làsau sà intre si alti cetàteni » ;20feb45Cu ziarul 

« Viitorul » al partidului liberal, care are reprezentanti în guvern, s-a 

petrecut acelasi lucru care s-a petrecut cu ziarul « Dreptatea » al 

partidului national-tàrànesc – nu mai apare din cauzà cà lucràtorii 

tipografi, din ordinul conducerii F. N. D.-ului (front national democrat, 

compus din partidele de stînga), nu vor sà-l mai tipàreascà. Astfel cà 

cele douà partide istorice au ràmas fàrà presà.Astàzi pe toate tramvaiele 

au fost lipite afise pe care este tipàrit cu litere mari : « Sà plece 

Ràdescu » (« Ràdescu » este generalul, seful guvernului) ; « Jos cu 

saboteurii din guvern » (adicà joscu reprezentantii din guvern ai 

partidelor liberal si national-tàrànesc).Din ziarul « Semnalul », apàrut azi 

dupà-amiazà, aflàm cà primul ministru, generlul Ràdescu, a luat, în 

legàturà cu criza politicà, o màsurà de mînà forte : a supus Suveranului, 

care l-a semnat, decretul prin care toate cele trei subsecretariate de la 

Interne au fost suprimate. Ziarul adaugà cà aceasta este o loviturà care 

priveste direct pe Teohari Georgescu, unul din subsecretarii de stat 

(comunist, care a atacat prin presà pe primul ministru, care e si ministru 

de interne) ; aflàm de asemenea cà Iuliu Maniu a fàcut presei o 

declaratie, despre care numitul ziar spune cà e un fulminant atac la 

adresa F. N. D.-ului, care trebuia sà aparà azi în ziare, dar care nu a 

apàrut (desigur acelasi ordin càtre lucràtorii tipografi de a nu-l 

tipàri) » ;21feb45La Uzinele « Malaxa » trebuia sà se aleagà un comitet 
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de fabricà. Muncitorii fiind împàrtiti în douà tabere, una pentru vechiul 

comitet si alta pentru alegerea unui nou comitet, s-au produs încàieràri 

în care s-a fàcut uz de arme, fiind rànit grav cu aceastà ocazie 

presedintele Confederatiei muncii si alti lucràtori, din care unu a murit.O 

încàierare între muncitori, fàrà politie si fàrà armatà prezente, si totusi 

ziarele de stînga fac ràspunzàtor de aceste incidente pe primul ministru 

(din cauza discursului ce a tinut) si pe Maniu !Citesc în « Semnalul » 

apàrut azi dupà-amiazà : « Tipografia national-tàrànistà din  Calea 

Dorobanti, unde se tipàreau declaratiile fàcute presei de d. Iuliu Maniu, 

a fost asaltatà si tipàrirea împiedicatà ».27feb45Nici unul din ziarele 

apàrute ieri si azi (nici chiar ziarele presupuse impartiale cum e 

« Universul ») nu au publicat màcar un cuvînt despre comunicarea fàcutà 

la radio de primul ministru, general Ràdescu, asupra evenimentelor de 

sîmbàtà. In schimb, toatà presa de stînga si mare parte din cea 

presupusà independentà atacà pe primul ministru, acuzîndu-l de cele 

întîmplate.Partidul liberal, nemaiputînd scoate un ziar al sàu, a lipit pe 

ziduri un comunicat prin care atacà metodele si faptele F. N. D. Se 

acuzà aceastà grupare de toate dezordinile întîmplate în Capitalà si în 

tarà de cîtva timp, pune în sarcina sa incidentele sîngeroase de sîmbàtà, 

cînd ei au provocat tràgînd focuri asupra Palatului Regal, în camera de 

lucru a primului ministru de la Ministerul de interne, si în grupuri de 

oameni ce manifestau pentru ordine. Ii mai acuzà cà nu respectà nici 

unul din principiile democratice : libertatea cuvîntului, libertatea presei, 

libertatea exprimàrii pàrerilor în sindicate etc. si cà ei, criticînd vechea 

dictaturà, tind spre una tot atît de periculoasà. »28feb45Ziarele de ieri 

au publicat o declaratie a 6 generali, printre care Ràscanu, Dàmàceanu 

etc., 3 colonei si 1 maior, prin care se aratà cà fatà de declaratiile 

primului ministru, general Ràdescu, fàcute în seara de 24 febr. 1945 la 

posturile de radio, se desolidarizeazà de actiunea si declaratiile lui.Am 

fost informat azi cà acesti ofiteri au fost pusi în dispoibilitate.Ieri a sosit 

în Capitalà A. I. Vîsinski, primul loctiitor al Comisarului poporului pentru 

afacerile externe ale Rusiei sovietice. A venit oare pentru o împàciuire 

sau pentru a sustine elementele de stînga si actiunea lor ? » ;2 

mart45Colegii care au ascultat asearà « Radio Londra » au auzit 

spunîndu-se cà situatia din România va fi piatra de încercare pentru 

modul cum se va comporta Rusia în România în vederea executàrii 

întelegerii de la Yalta (guvern cu reprezentanti din toate partidele, 

libertatea presei etc.)Pe stradà, acum, în locul rarelor patrule, de cîte 2 

soldati înarmati, românesti ce fàceau pazà, se vàd acum, de cînd armata 

românà a fost dezarmatà, patrule înarmate rusesti. » ;24iun45In tarà, o 

lipsà completà de libertate si de putintà de criticà, oricine ar îndràzni, cît 

de respectuos, sà facà unele observatii, ar fi imediat arestat ca fascist. 

Càci cine, azi, nu e cu guvernul si nu laudà actiunile lui, oricît ar fi de 
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democrat, e numit si tratat ca fascist. Cele 2 partide de sub sefia lui 

Maniu si Bràtianu sunt în situatia de a nu putea spune un singur cuvînt.  

Si, nici o sperantà de nicàieri. Ti se pare cà te-ai înfundat într-o 

mlastinà de unde nu poti sà iesi în nici o directie, unde nu ti de întinde o 

mînà de ajutor ca sà fi dus spre orizonturi mai blînde si mai dàtàtoare de 

sperantà » ;2iul.45 Abia s-a terminat un congres al « Frontului 

plugarilor », grupare condusà de primul ministru Groza, si a începu un 

congres al partidului liberal condus de Tàtàràscu. Acesta, convocînd 

cadrele întregului partid liberal, tinde sà devinà conducàtor al acestui 

partid. Nu am aflat însà dacà s-au prezentat la congres si liberali din 

partidul condus de Const. Bràtianu. 

 Programul partidului sàu, expus de Tàtàràscu, este, în linii 

generale, urmàtorul : respectarea proprietàtii individuale, rurale sau 

urbane. « Programul partidului national liberal este împotriva oricàrei 

confiscàri si a orice exproprieri urbane sau rurale, socotind formula 

exproprierii complet epuizatà odatà cu rezolvarea problemei agrare 

fàcutà prin ultima lege a guvernului nostru. » Considerà apoi capitalul 

individual ca o necesitate si ca un instrument de propàsire a 

colectivitàtii. E însà împotriva excesului si a abuzurilor capitalului. 

Partidul national liberal ràmîne legat de asezàmintele democratiei 

parlamentare si sociale. Voieste, de asemenea, o înfràtire cu 

nationalitàtile conlocuitoare etc. In politica externà : cu fata la ràsàrit, 

întelegerea cu Natiunile Unite, mai ales cu Franta.E însà întristàtor 

faptul cà, atît primul ministru Groza, la congresul grupàrii sale, cît si 

Tàtàràscu, au adus diferite acuzatii partidului national tàrànesc de sub 

conducerea lui Iuliu Maniu si fractiunii liberale conduse de C. Bràtianu. 

Si, mai ales asupra lui Iuliu Maniu s-au aruncat cu mai multà furie, 

tàgàduindu-i-se chiar meritul de a fi fost unul din promotorii 

armistitiului.Si, zic cà e întristàtor, fiindcà persoanele atacate nu se pot 

apàra în nici un fel, nici pe cale oralà în fata unei întruniri convocate, 

nici prin scris, càci ziarele lor sunt demult suprimate. Cînd, la intervale 

rare, partizanii lui Iuliu Maniu lipesc pe ziduri sau obloane (în timpul 

noptii si pe furis) mici afise cît podul palmei, autorii sunt urmàriti si 

arestati, tipografia confiscatà etc. Cum oare, acesti acuzatori care, de 

altfel, declarà mereu cà vorbesc în numele dreptàtii, pot sàvîrsi aceastà 

mare nedreptate de a aduce acuzatii cuiva care stiu bine cà nu se poate 

apàra, care e oprit sà se apere ? » ;5sept45Iatà ce s-a întîmplat acum 3 

zile la Craiova.Comunistii, însotiti de politie, s-au prezentat la sediul 

partidului national din acest oras si, sub pretext cà vor sà caute 

manifeste subversive, au intrat în interiorul clàdirii partidului. Unii din 

cei ce intraserà s-au aplecat si au ridicat de jos niste asemenea 

manifeste. Insà unele dintre persoanele ce se aflau de fatà în club, 

printre care si un maior în activitate, vàzuserà cînd însàsi acei ce 
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intraserà au aruncat manifestele acolo. Fiind arestati membrii prezenti 

ai partidului, Parchetul local, fiind solicitat de familiile celor închisi, a 

fàcut cercetàri si, negàsind nici o vinà, a eliberat pe cei arestati. 

Aceasta însà a avut drept rezultat cà ministrul de Justitie a invitat de 

urgentà la Bucuresti, atît pe primul procuror cît si pe procurorul 

general. De cîte ori se deschide emisiunea de radio la noi, se citeste o 

proclamatie a guvernului, prin care se stàruieste a se afirma cà 

guvernul de « largà concentrare » dr. P. Groza va conduce mai departe 

treburile tàrii ; în acelasi timp se atacà fortele « fasciste si reactionare » 

conduse de Maniu si Bràtianu.Se anuntà cà primul ministru Groza si 

ministrul de Externe Tàtàràscu au plecat la Moscova ! In acelasi timp cu 

ei a plecat la Moscova si ambasadorul Rusiei la Bucuresti împreunà cu 

generalul comandant al fortelor ruse din România, Susaicov » ; « Luni, 

12 noiembrie, guvernul a convocat în Piata Natiunii o mare adunare 

pentru a protesta împotriva « anarhistilor, fascistilor si criminalilor » 

care, cu ocazia manifestatiilor din fata Palatului Regal, cu ocazia zilei de 

8 noiembrie (ziua de Sf. Mihail) au provocat moartea cîtorva muncitori. 

Pentru ca discursurile tinute sà fie auzite în tot orasul, s-au instalat pe 

stràzile mai populate puternice megafoane. Ziarele conduse de grupàrile 

ce formeazà guvernul au apàrut în doliu, iar în ele comunicate si dàri de 

seamà fulgeràtoare, cerîndu-se moartea lui Maniu si Bràtianu si a 

« fascistilor » condusi de ei. Toate aceste ziare au anuntat cà au luat 

parte la adunare 750.000 oameni (adicà populatia a 12 orase cît Craiova 

de mari). Este lesne de vàzut cà acest numàr de oameni nu ar fi putut 

avea loc în Piata Natiunii, care nu e prea întinsà. Conducàtorii însà au 

voit sà dea impresia stràinilor cà întreaga populatie a orasului e cu ei. 

Se stie, de altfel, cà la fabrici, muncitorii, si în diferite institutii, 

functionarii, au primit ordin sà vinà, in corpore, sub amenintarea 

îndepàrtàrii de la lucru sau din functiune. Multi însà s-au exchivat.Citind 

ziarele lor si vàzînd scandalul enorm pe care-l fac, dacà nu ai sti cum 

stau lucrurile, ai crede cà multimea care s-a dus în fata Palatului Regal 

pentru a-si manifesta simpatia fatà de Rege (care nu mai are raporturi 

cu guvernul si, deci, a devenit indezirabil si pentru rusi), a mers acolo 

numai ca sà omoare si sà dea o loviturà « democratiei » pe care acest 

guvern pretinde cà au întronat-o. In realitate nu s-a avut în vedere 

decît o manifestatie pasnicà, însà manifestantii au fost provocati de 

autobuzele, conduse de comunisti, ce treceau prin mijlocul multimii, 

voind sà calce pe cei care manifestau, si de alti indivizi care strigau 

« Jos regele ». Si ei vorbesc de cei cîtiva morti de ai lor în acea 

busculadà, fàrà a vorbi de mortii mult mai numerosi din multimea 

manifestantilor, doborîti de gloantele soldatilor din divizia zisà « Tudor 

Vladimirescu », formatà în Rusia, si de care acum guvernul se serveste, 

gloante trase de la Ministerul de Interne, din fata Palatului Regal, unde 
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se afla ministrul de Interne, Teohari Georgescu, din gruparea 

comunistà, si fàrà a vorbi de studentii si elevii de liceu ce au fost 

arestati cu acea ocazie, dusi la acel minister si torturati în mod sàlbatic. 

Se pare însà cà încercarea guvernului, de a prezenta pe nevinovatii 

manifestanti ca pe niste fascisti criminali, nu a avut prea mare succes în 

ochii englezilor si americanilor din Bucuresti, care au vàzut cu ochii lor 

ce s-a petrecut atunci. Dovadà de aceasta e si nemultumirea pe care, 

unul din ziarele guvernului, « România liberà » o manifestà în privinta 

faptului cà posturile de radio americane care au corespondenti la 

Bucuresti n-au transmis pînà acum nici un cuvînt asupra demonstratiei 

de la 12 noiembrie (Protestul acesta e reprodus de ziarul « Semnalul » 

apàrut azi) » ;13feb46In sfîrsit, am putut obtine douà ziare ale opozitiei, 

si anume : « Dreptatea » - national-tàrànistà, cu data de 5 febr. 1946 

(nr.1) si « Liberalul »- national-liberal (Bràtianu), cu data de 13 febr. 

(nr. 3). 

 Intr-un articol de fond, intitulat Continuàm , « Dreptatea » 

scrie, între altele :  « Dreptatea », iat-o din nou în arena publicà, acolo 

unde se afirmà credintele, se ciocnesc convingerile, se înfruntà 

ipocrizia, se demascà minciuna si se înfiereazà abuzul, sub orice formà 

s-ar înfàtisa ». Mai este tipàrit în ea o Chemare a partidului national-

tàrànesc , un articol intitulat Partidul national-tàrànesc doreste ca 

alegerile sà se facà pînà la 1 mai, în care se redà declaratia fàcutà de 

ministrul Hatiegan, delegat national-tàrànist în guvern, declaratie din 

care rezultà cà Anglia si Statele Unite nu au înteles sà recunoascà 

guvernul român decît în anume conditiuni : libertatea presei, a 

întrunirilor, alegeri în timp cît mai scurt posibil. (E curios cà guvernul, 

care pretinde cà are atîta popularitate în tarà, fuge de alegeri, dorind ca 

ele sà aibà loc cît mai tîrziu, pe cînd opozitia cere alegeri urgente, în 

orice caz, înainte de 1 Mai).In sfîrsit, în aceeasi gazetà, e redatà o 

cuvîntare a fruntasului national-tàrànist Mihalache, tinutà la C. Lung în 

ziua de 27 ianuarie, la o mare întrunire regionalà. Dupà ce se ocupà de 

pacea viitoare, care trebuie sà cuprindà întreg Globul, si de Conferinta 

de la Moscova, pentru recunoasterea guvernului român, se ocupà de 

lupta pe care partidul trebuie sà o ducà, întrebîndu-se cu cine trebuie sà 

lupte si ràspunzînd cà nu are cu cine. « Copacul guvernamental este asa 

de slab cà numai sà sufli în el si cade. Ràdàcinile lui, cele care cresc în 

solul tàrii, sunt uscate. Dacà desfaci guvernul de numeroasele lui coji, 

gàsesti un sîmbure comunist ; restul este camuflaj ». Apoi, dupà ce aratà 

care e doctrina comunistà si întreabà pe comunistii români de ce nu 

vorbesc cu sinceritate în numele acelui program, urmeazà : « De ce ni 

se vorbeste în numele altor interese, pînà si în numele marei finante si 

marei industrii particulare ? De ce se camufleazà în spatele unor 

formatiuni improvizate dupà aceleasi metode si chiar cu aceleasi 
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elemente care au fost des compromise sub dictatura Regelui Carol si 

maresalului Antonescu ? In fiecare zi ràsar noi partide si noi grupàri, 

prin desfacerea si refacerea unora si acelorasi. Nu ne làsàm 

impresionati de aceste ciupercàrii ce cresc din putregaiul moral al 

societàtii si din uscàturile partidelor serioase » etc.   « Liberalul » 

tipàreste, la loc de frunte, un articol intitulat Frica de alegeri, care 

începe asa : « Este locul si momentul sà înfàtisàm opinei publice 

adevàrul întreg, fàrà reticente si fàrà menajamente, despre problema 

politicà esentialà a democratiei române : alegerile legislative. In sînul 

grupàrilor coalitiei frontului democratic continuà sà se învedereze din ce 

în ce mai mult teama de alegeri… F.N.D., în loc sà înceapà, dupà atîta 

amar de vreme, a pune în practicà principiile cu adevàrat democratice, 

premergàtoare unei manifestàri a vointei populare si sà realizeze în fapt 

un regim democratic, s-a dedat la experiente de reforme sociale, în 

speranta cà-si va crea o platformà politicà pentru alegeri… Teama de 

alegeri este, deci, în realitate, teama justificatà de popularitate, asa de 

înràdàcinatà în masele populare, a partidelor democratice » ;14mart46 
La Arad, un grup de comunisti, intrînd în clubul partidului national-

tàrànesc, au lovit pe membrii partidului aflati acolo, si mai ales pe Alexe 

Botioc, vechi luptàtor ardelean, din care acesta a murit. Ziarul national-

tàrànesc « Dreptatea », anuntînd aceastà moarte, a apàrut în 

doliu.Acelasi ziar « Dreptatea » a publicat în facsimile acte din care se 

constatà cà Lothar Ràdàceanu, ministrul muncii din guvernul zis de 

concentrare a fost, pe timpul cînd nemtii se gàseau la noi în tarà, de mai 

multe ori în Germania, pentru care a càpàtat pasaport, fàcînd comert de 

de ceasornice etc. si cà el a fost unul din întemeietorii unei societàti 

comerciale care avea ca scop, pe lîngà comert, si pe acela de a înlàtura 

din comert pe evrei. A fost, deci, antisemit dupà modelul nemtesc. El 

face parte din Partidul social democrat, condus de C. Titel Petrescu, si 

face acum pe democratul convins, persecutînd pe fostii legionari, pe asa 

numitii « reactionari », si pezentîndu-se ca un ocrotitor al evreilor. El a 

luptat pentru liste comune în alegeri cu comunistii, càutînd sà înlàture 

pe seful partidului, care e pentru listà proprie. La 10 martie, s-a tinut 

un congres al delegatilor partidului pentru a hotàrî asupra chestiunii, 

dacà în alegeri socialistii democrati trebuie sà se prezinte în Cartel cu 

comunistii. Din cauza stàruintelor lui Lothar Ràdàceanu si partizanilor 

lor, a fàgàduielilor de tot felul, a amenintàrilor si a votului pe fatà, a 

prevalat pàrerea listelor comune. C. Titel Petrescu, conducàtorul 

partidului, cu alti partizani, a làsat la pàrerea listelor separate. Se pare 

cà se vor despàrti de acei membri ai partidului care au fost împotriva 

pàrerii sale si va întemeia si un ziar nou, « Omul liber » ; întrucît ziarul 

« Libertatea » a fost acaparat de Lothar Ràdàceanu si grupul sàu. » 

121,122, (p.lib. Tàtàràscu, p. 172) (“Groza, la congresul grupàrii,si 
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Tàtàràscu, au adus acuzatii partidului national tàrànesc si fractiunii 

liberale C. Bràtianu” 173)(“ Bustul în marmurà al lui Octavian Goga din 

rotonda Cismigiului a fost aruncat pe jos de pe soclul sàu si sfàrîmat, au 

socotit poetul ca fascist si ne mai fiind în viatà i-au sfàrmat chipul de 

piatrà”179)(G. Tàtàràscu 23 aug.45: “a adus critici lui Maniu si C. 

Bràtianu,sunt reactionari si nu reprezintà decît niste ràmàsite politice 

fàrà însemnàtate, guvernul Groza e un guvern de largà concentrare, 

reprezentînd toate clasele, toate fortele politice, a justificat toate 

sperantele, obtinînd unirea Ardealului de nord, reforma agrarà”;26aug45 

Conflictul politic dintre guvernul Tàrii Românesti si Rege, deoparte, si 

între acelasi guvern (în spatele càruia se aflà Rusia) si Statele Unite si 

Anglia, pe de altà parte, a fost deschis asearà pe fatà prin discursul citit 

în limba francezà, destinat nu numai tàrii, dar mai ales stràinàtàtii (citit 

apoi de o altà persoanà si în traducere româneascà) de càtre G. 

Tàtàtràscu, ministru de Externe în actualul guvern român. Dupà ce a 

vorbit de aportul României prin pozitia pe care a luat contra Germaniei 

anul trecut, prin jertfele de oameni ce au luat parte la ràzboi, a vorbit 

apoi de politica pe care Tara Româneascà trebuie sà o ducà, si a spus cà 

aceastà politicà trebuie dusà în cel mai deplin acord cu Uniunea 

Sovieticà ; politicà « cu fata la ràsàrit », a spus dînsul. Dupà ce a adus 

critici aspre lui Maniu si C. Bràtianu, afirmînd cà acestia sunt reactionari 

si cà nu reprezintà decît niste ràmàsite politice fàrà însemnàtate, a 

càutat sà convingà Tara Româneascà si stràinàtatea cà guvernul Groza e 

un guvern de largà concentrare, reprezentînd toate clasele, toate fortele 

politice, cà a justificat toate sperantele, obtinînd unirea Ardealului de 

nord, reforma agrarà etc. Vorbitorul a terminat apoi afirmînd cà 

guvernul va continua activitatea sa, fàrà abatere si fàrà sovàire, 

ascultînd numai de interesele tàrii. Asadar, rezultà din acest fapt cà 

guvernul, càruia i s-a cerut demisia de càtre Rege dar care nu a înteles 

sà demisioneze, lucreazà acum în afara Constitutiei, càci, dupà 

Constitutie, Regele numeste pe ministri. Este, deci, un guvern 

revolutionar. Prin atitudinea lui, acest guvern întelege deci sà nu mai 

atribuie Regelui nici un rol.Imediat dupà ce s-a terminat citirea 

discursului, venind ora informatiilor (ora 10), s-a transmis stirea cà la 

radio Moscova s-a fàcut declaratia cà guvernul Groza reprezintà cu 

adevàrat poporul român si s-au adus critici aspre guvernelor anterioare 

si mai ales guvernului Ràdescu.Asadar, Rusia voieste sà impunà punctul 

sàu de vedere în România, Bulgaria, Ungaria, împotriva dorintei Statelor 

Unite si Angliei, care voiesc guverne noi de largà concentrare, care sà 

realizeze cu adevàrat ideea democratà » ;26oct45 Dezacorduri din ce în 

ce mai mari apar între social-democratii de sub conducerea lui C. Titel-

Petrescu si comunisti. Din ziarele de azi (“Universul”) aflàm cà la 21 

oct. a avut loc o adunare a muncitorilor de la minele Lupeni. Printre ei, 
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desigur, se aflau si comunisti. S-a pus acolo, se vede, chestiunea 

alcàtuirii unui front unic al muncitorilor (F.U.M.). S-au auzit diferite 

strigàte pentru guvernul Groza si împotriva unui oarecare Mihàilà (nu ni 

se spune cine este acest Mihàilà – poate a fost un social-democrat care 

a fost, se vede, de pàrere cà deosebirile de principii dintre social-

democrati si comunisti sunt prea mari ca acest bloc sà poatà fi format). 

In urma acestor manifestatii, seful partidului social-democrat, Titel 

Petrescu, cu cîtiva membri ai partidului sàu, veniti din Bucuresti, au 

pàràsit adunarea. In urma lor, unii lucràtori care au luat cuvîntul, 

vorbind despre gestul lui Titel Petrescu de a fi pàràsit adunarea, au 

declarat cà acei care vor sà slàbeascà azi Frontul unic muncitoresc 

(recte sà-si urmeze calea lor iar nu a comunistilor) sunt în slujba 

reactiunii si trebuiesc considerati ca dusmani ai clasei muncitoare 

(asadar, unul din vechii socialisti si partizanii sài au ajuns sà fie 

considerati dusmani ai clasei muncitoare, pentru cà nu se pun în slujba 

comunismului).Intr-o rezolutie votatà în ziua de 25 octombrie (adicà 

ieri) într-o sedintà a partidului social-democrat, s-a spus, între altele, 

cà pentru alcàtuirea unui front unic muncitoresc e necesarà mai întîi o 

clarificare a divergentelor teoretice si tactice dintre social-democrati si 

comunisti. « Comitetul central al Partidului social-democrat constatà cà 

în conditiile actuale (adicà din cauza divergentelor teoretice si tactice 

cu comunistii) realizarea partidului unic muncitoresc ràmîne un 

deziderat al viitorului ». In spiritul acestei rezolutii, Comitetul central 

îndeamnà organizatia P.S.D. sà continue cu toate puterile munca de 

întàrire si afirmare socialistà a partidului.Pe cale particularà am auzit cà 

s-au împàrtit în tramvaie si pe stradà afise prin care acelasi partid pune 

în fruntea programului sàu respectarea Constitutiei si alte puncte de 

program, îndemnînd la organizarea partidului. In diferite institutii apar 

disensiuni grave între comunisti si socialisti. Am auzit astfel cà 

lucràtorii socialisti (mi se pare de la o tipografie), voind sà plece la o 

adunare convocatà, au fost împiedicati de comunisti, care au cerut si 

ajutorul fortelor rusesti, si cà între ambele tabere a avut loc o adevàratà 

bàtàlie. Situatia aceasta e cunoscutà si în America, de unde se spune cà 

s-a vorbit înr-o searà » ; 6 ian.46 “cele douà partide, national-tàrànesc 

si national-liberal, au desemnat persoanele care ar urma sà le 

reprezinte în guvern si au adus la cunoastinta presedentiei de consiliu 

hotàrîrile lor.Un eveniment politic care prin producerea lui în aceste 

momente este întristàtor, ar putea da nastere la noi încurcàturi : dr. N. 

Lupu, numind reactionari pe Iuliu Maniu si I.Mihalache, conducàtorii 

partidului national-tàrànesc din care numitul dr. Lupu a fàcut pînà acum 

parte, a declarat si a publicat în toate ziarele cà se desparte de vechea 

conducere si înfiinteazà un nou partid cu numele « partidul tàrànesc 

democrat ».aceastà hotàrîre a dr. Lupu (trecut pînà azi prin mai multe 
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partide), nu poate decît sà bucure guvernul, càci prin aceastà actiune 

(poate ajutatà si de guvern) se sperà ca partidul condus de Iuliu Maniu 

sà fie slàbit”,ian.46 comunismul“ se camufleazà în spatele unor 

formatiuni improvizate din elemente care au fost compromise sub 

dictatura Regelui Carol si maresalului Antonescu ?ràsar noi partide si 

noi grupàri, prin desfacerea si refacerea unora si acelorasi, « ciupercàrii 

ce cresc din putregaiul moral al societàtii si din uscàturile partidelor 

serioase » ; mart.46 «Iuliu Maniu e pus mereu sub supraveghere si 

spionaj prin agenti, n-a existat în România ca un sef de partid sà fie 

urmàrit, cum odinioarà Ohrana taristà… urmàrire d-lui Maniu porneste 

peal9leaan »,;CICBràt.28febr46«anarhiamoralà,Gh.Tàtàràscu,«sprijinitoru

l de ieri si de azi al sistemelor dictatoriale »; « tàrànistii se plîng cà 

mare parte din sediile lor au fost devastate de agenti 

comunisti,întrunirile fàcute aproape imposibile prin scandalurile si 

gravele bàtài aplicate participantilor, s-au încercat douà atentate, 

asupra secretarului general, Penescu, si asupra sefului partidului din 

Arges » ; « Arad comunistii, intrînd în clubul partidului n-t, au lovit pe 

membrii partidului, mai ales pe Alexe Botioc, care a murit » ; PSD 10 

mart46 « dacà în alegeri socialistii democrati trebuie sà se prezinte în 

Cartel cu comunistii.Lothar Ràdàceanu fàgàduieli amenintàri si vot pe 

fatà, liste comune. C. Titel Petrescu liste separate.Se vor despàrti »; 26 

mart46 « guvernul român nu respectà angajamentele de liberà 

propaganda partidelor de opozitie.Mihalache plecînd în Molodva pentru 

a vorbi partizanilor, a fost izgonit din douà orase de grupuri comuniste 

care au ocupat sàlile, provocînd scandaluri si amenintînd  viata acelor 

ce veniserà sà vorbeascà,se aflà în turneu si un ziarist 

american » ;apr46 : demisii grup.Tàtàràscu ; 14 martie 47 « Un alt 

incident este cà în România au început arestàrile de oameni ai opozitiei. 

In Craiova au fost arestati pînà acum se spune cinci persoane. Dupà cît 

se vede se procedeazà ca în Ungaria. » ; 15 mart 47 « Se spune cà în 

toatà tara s-au produs arestàri de membrii ai opozitiei.Asearà la radio 

Londra si America s-a comunicat cà în acele tàri s-a primit protestul 

partidelor de opozitie din România, printre care si cel al lui C. Titel 

Petrescu, protest prin care aceste partide de opozitie se plîng cà în tara 

noastrà guvernul, sustinut la cîrmà de sovietici, continuà sà lipseascà 

poporul de libertàtle prevàzute în tratatul de pace si cà acum se produc 

arestàri în toatà tara» ; 7april47« Ziarele începînd de azi se vînd cu 

5.000 lei numàrul (de la 1.000 lei cît a fost pînà acum). Pretul acesta 

enorm e rezultatul nesàbintei urcàrii salariilor lucràtorilor. Un functionar 

public, ca sà poatà citi un singur ziar pe zi, trebuie sà cheltuiascà un sfert 

din leafa sa lunarà. Desigur cà mare parte din populatie, chiar pretul de 
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pînà acum i se pàrea mare, nu va mai putea citi ziarul. Poate a fost si 

scopul guvernului ? 

Conducerea partidelor liberal si national tàrànesc au comunicat 

formatiunilor judetene sà nu primeascà înscrieri de indivizi ce au fàcut 

parte din blocul partidelor de la guvern. Oare au început unii sà 

pàràseascà partidele blocului ? Citim, pe de altà parte, în ziare, cà 

comunistii au exclus 7 din partizanii lor de oarecare importantà « pentru 

cà au càlcat morala partidului » (au început sà fie nemultumiti de 

actiunea conducerii comuniste)»;12 april47««Cumnatul meu are un 

aparat de radio foarte bun. Am ascultat Radio America, jurnalul în limba 

românà, transmis prin postul de Radio Londra. Am aflat cà în tara 

româneascà guvernul a arestat 250 membrii ai partidului national 

tàrànesc, 100 membrii ai partidului liberal, 20 membrii ai partidului social 

democrat independent. Sefii acestor partide, Maniu, Bràtianu si Titel 

Petrescu, au trimis din aceastà cauzà, si pentru lipsa de libertàti din tarà, 

proteste marilor puteri si ONU-lui » ; 31iulie47« In ziua de marti 29 iulie, 

Consiliul de ministri român adat o decizie prin care a dizolvat partidul 

national român de sub sefia lui Iuliu Maniu. Sediile din Capitalà si din tarà 

ale partidului national tàrànesc au fost închise, urmînd ca întreg 

patrimoniul acestui partid sà fie lichidat conform legii.Asa dar cel mai 

puternic partid din tarà, acel care în alegerile din noiembrie 1946 a avut 

imensa majoritate a voturilor tàrii, voturi care însà au fost escamotate 

de guvern în favoarea sa, a fost desfiintat de minoritatea ce se aflà la 

guvern cu sprijinul puterii ocupante. Iar conducàtorii lui, Maniu, 

Mihalache si ceilalti, în raportul pe care ministrul de interne Teohari 

Georgescu l-a înaintat consiliului de ministrii, au fost taxati drept 

criminali si tràdàtori de tarà !»;13noiembrie47« Marti seara la ora 8, 

Tribunalul militar din Bucuresti a condamnat pe Iuliu Maniu, Ion 

Mihalache, Gr. Niculescu Buzesti, Alex. Cretianu (acestia doi din urmà în 

contumacie) la muncà silnicà pe viatà ( transformatà pentru primii doi în 

temnità grea pe viatà din cauzà cà au vîrsta peste 60 ani), degradare 

civicà si confiscarea averii. Ceilalti au fost condamnati unii la muncà 

silnicà, altii la temnità grea, degradarea civicà si confiscarea averii, asa 

cum se vede din foaia de ziar alàturatà.Astà searà la ora 7,15, Radio-

America a transmis în româneste o declaratie a ministrului de externe al 

Statelor Unite, Marshall, fàcutà la o conferintà de presà, declaratie prin 

care vorbind despre condamnarea nedreaptà a lui Maniu, pe care-l 

numeste « campion al libertàtii democratiei », aratà cà aceastà 

condamnare face parte dintr-un sistem care tinde sà desfiinteze 

opozitia în tàrile ocupate de rusi. 

13noi47« Ieri dimineatà la ora 8,20, Regele Mihai al României a plecat 

cu avionul, împreunà cu regina mamà Elena spre Londra, unde au fost 

invitati la festivitàtile care vor avea loc în Capitala Marii Britanii, cu 
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ocazia càsàtoriei principesei Elisabeth cu locotenentul Philip 

Monntbatteu. Regele si mama se vor opri cîteva zile la Geneva, la 

Ducesa de Aosta, sora reginei mame Elena. De aci vor pleca la Paris, de 

unde apoi vor porni spre Londra. Festivitàtile încep la Londra în ziua de 

luni 17 noiembrie, iar celebrarea càsàtoriei va avea loc în ziua de 20 

noiembrie. Majestàtile lor vor lipsi din tarà (dupà comunicatul dat în 

ziare) 15-20 zile.Sunt totusi persoane care cred cà Regele nu se va mai 

înapoia cît va mai dura în România actualul regim » ;30noi47 

« « Liberalul », organul partidului national liberal de sub sefia lui C. 

Bràtianu, singurul ziar de opozitie ce mai ràmàsese, si care neputînd 

spune tot ce ar fi vrut, îsi permitea uneori observatii privitoare la 

activitatea regimului, nu mai apare de cîteva zile. Dupà disparitia ziarului 

« Dreptatea » al partidului national tàrànesc, dupà disparitia ziarului de 

oarecare independentà, « Jurnalul de Dimineatà », dispare acum si 

« Liberalul ». Lui C. Titel Petrescu, seful partidului socialist independent, 

nu i s-a permis niciodatà sà scoatà un ziar. Au ràmas acum numai ziarele 

oficioase ale regimului, sau acelea care nu au decît cuvinte de aprobare 

pentru activitatea lui.Si acest regim care sugurmà astfel libertatea 

cuvîntului în tara noastrà, protesteazà cu violentà prin radio cà a fost 

confiscat un numàr din « Humanité ». Ziarul comunist francez care 

îndemna la grevà si la rezistentà împotriva unei legi ce urmeazà a se 

vote de parlament, deci la revoltà ! » ; 

 

C.eliminarea institutiilor democratice prin înscenàri judiciare : 

DESFIINTAREA INSTITUTIILOR STATULUI -armatà, politie, justitie, 

ad-tie: DEZARMAREA ARMATEI, POLITIEI :47, 48 

17 aprilie (Divizia « Tudor Vladimirescu », « adusi de pe front într-un 

scop politic », costumatie sovieticà, cîntece sovietice, patrule pe stràzi, 

bolsevizarea armatei 132) 

Iulie 45: Rezistenta armatei la dezarmare:“Armata care a luptat în 

Ungaria si Austria a sosit la Arad, comandantul rus a voit s-o 

dezarmeze, s-a opus, o scurtà luptà, cîteva sute de soldati români si 

rusi au càzut“187); iun46: „regele si armata sa»(acei care fac astfel de 

manifestatii si nu strigà«tràiascà guvernul Groza si armata poporului », 

armatà care e formatà din diviziile Tudor Vladimirescu si Horia, Closca 

si Crisan, instruite în Rusia si care sunt privite cu ochi bànuitori de 

marea majoritate a populatiei, sunt considerati ca dusmani ai 

regimului“;13noi47« Ieri dimineatà la ora 8,20, Regele Mihai al României 

a plecat cu avionul, împreunà cu regina mamà Elena spre Londra, unde au 

fost invitati la festivitàtile care vor avea loc în Capitala Marii Britanii, cu 

ocazia càsàtoriei principesei Elisabeth cu locotenentul Philip 

Monntbatteu. Regele si mama se vor opri cîteva zile la Geneva, la 

Ducesa de Aosta, sora reginei mame Elena. De aci vor pleca la Paris, de 
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unde apoi vor porni spre Londra. Festivitàtile încep la Londra în ziua de 

luni 17 noiembrie, iar celebrarea càsàtoriei va avea loc în ziua de 20 

noiembrie. Majestàtile lor vor lipsi din tarà (dupà comunicatul dat în 

ziare) 15-20 zile.Sunt totusi persoane care cred cà Regele nu se va mai 

înapoia cît va mai dura în România actualul regim » ; 

Fracturà intelectualà :«o luminà nouà se revarsà din ràsàrit » Sadoveanu: 

48)(Constantinescu-Iasi,121,122)(Vlàdescu-Ràcoasa:150)doctor Eduard 

Mezincescu313; 

Armata rusà: sept.44: „Pe stràzile Capitalei sunt lipite apeluri tipàrite 

ale Inaltului Comandament Militar Sovietic, prin care îndeamnà populatia 

românà sà fie linistità, sà lucreze fiecare acolo unde se aflà càci ei, rusii, 

nu au venit în tara noastrà ca asupritori, ci ca eliberatori. Declarà, în 

acelasi timp, cà proprietatea privatà va fi respectatà si apàratà, cà 

România se va guverna singurà, fàrà cel mai mic amestec din partea 

Rusiei, care nu va schimba orînduirea socialà.“4sept44: soldati 

sovietici, adeseori în stare de ebrietate, opreau ofiteri români sau civili 

si le luau banii, ceasornicele, inelele. Pe unii ofiteri români i-au 

dezbràcat de haine. Pe lîngà aceasta, intrau în casele oamenilor si violau 

femeile »,52 

2 MARTIE 1945 (In Cismigiu au înflorit ghioceii. Pe stràzi, patrule 

înarmate rusesti : 47, 48) 

17 Martie 45 (In Cismigiu, trupele rusesti fac exercitii pe alei si pe 

pajisti 123) 

ian. 46 « ofiterii rusi si-au adus din Rusia sotiile si copiii. 

Comandamentul rus are în Craiova la liceul « Elena Cuza » un teatru 

rusesc, salà de cinematograf, de petreceri, de întruniri, cafeneau si 

restaurantul « Minerva », si alte sàli, au fost rezervate pentru ei »275 

 

21 martie 45 : « nu mai e tinutà în seamà nici o lege si organele ad-tive 

ale partidului de la putere fac ce vor » :124) 

23 martie : « noua ordine a càrei înfàptuire se urmàreste în tara 

noastrà »125 

Evreii (folositi in « Uniunea patrioticà », adusi în Bucuresti din Ungaria 

si Rusia,li s-au dat case 162) 

Fr. Plugarilor, (iul. 45; 172) 

OBTINEREA ARDEALULUI DE NORD- încredere guv.«democrat», 122)  

PAMANT TARANI :“Confiscarea proprietàtii rurale”:125, 127 ; CICBràt. 

Mart.46 “nu poate fi în contra împroprietàririi fostilor ostasi din 

ràzboaiele din urmà, dar partidul liberal nu poate admite confiscarea 

proprietàtii”283; 

VICTORIA ANTIFASCISMULUI 

Demagogie :153(ieftinirea traiului) 
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(1 iunie 45« guvernul a vrut sà aparà în ochii populatiei ca foarte 

màrinimos », comutarea pedepsei crim. de ràzb. 159,60)  

Aniversare armistitiu 23 august 45:194,95 

Conflict deschis Rege-Guv.Groza : 195,6,7 ; 

MANIPULARE TINERET :27 aprilie « actualul regim face din elevii de 

scoalà exact ceea ce au fàcut legionarii », organizatii antifasciste, 

înregimentarea scolarilor, manifestatia de 1 mai, 138, 141 ; baluri si 

petreceri ; 

9 MAI : armatà rusà de ocupatie+bolsevizare=147 ; 12 sept.45 : « cînd 

douà persoane se întîlnesc nu vorbesc decît despre rusi, întrebà cînd 

vor scàpa de ei, lucru pe care toatà lumea îl doreste»206 ; 

:sept44 : »O adevàratà frenezie a fost si este în ziare pentru înlàturarea 

din slujbe a functionarilor numiti sub regimul trecut, sau chiar a celor 

vechi care ar fi fost favorabili regimului.S-a si alcàtuit un decret-lege 

(din 19 sept.1944) pentru purificarea administratiilor publice, semnat de 

ministrul justitiei, Càpàtînà, aprobat si semnat apoi de SuveranMinistrul 

Pàtràscanu însà, la o sàptàmînà dupà ce a fost publicat decretul-lege, a 

gàsit de cuviintà sà publice un comunicat cà decretul-lege a suferit 

unele modificàri din partea ministrului justitiei, modificàri prin care s-ar 

atenua unele conditii din textul discutat în Consiliul de ministri. S-a 

publicat mai tîrziu stirea cà ministrul Pàtràscanu a fost delegat sà refacà 

decretul în forma lui primà.Niciunul din ceilalti membri ai Cabinetului nu 

au adus public o asemenea învinuire titularului de la Justitie.Ministrul de 

justitie, consilierul de la Casatie, Càpàtînà, nu ar fi fost în stare ca din 

proprie initiativà sà facà acele modificàri care, de altfel, nu schimbà 

ideea urmàrità si al càror scop nu este altul decît ca prin atenuarea ce 

introduc sà nu se producà o prea mare perturbare în aparatul de stat, 

ori sà se facà nedreptàti.In urmarea acestui incident, ministrul de justitie 

si-a prezentat demisia. 

Cea mai mare parte din ziarele apàrute acum si, de altfel, si din cele 

vechi care continuà sà aparà, prin atitudinea lor exercità o adevàratà 

teroare : ele cer în mod gàlàgios pedepse grave, arestàri, o epuratie cît 

mai largà în aparatul de stat.Un ziar, »Semnalul », a adus jigniri grave 

magistraturii în general si Curtii de Casatie în special, afirmînd lucruri 

cu totul inexacte sau atacînd modul ei de a interpreta legile…Fàcînd 

comparatia între ceea ce se petrecea pe vremea cînd veinserà la putere 

fostii legionari de tristà amintire si ceea ce se petrece acum, sub 

guvernul zis democrat, constatàm aceeasi agresivitate, aceeasi 

pornire.E drept însà cà sunt si ziare care, cerînd si ele aplicarea 

decretului-lege de care am vorbit mai sus si pedepsirea vinovatilor de 

ràzboi, pàstreazà o atitudine ponderatà si se ocupà în mod serios 

desituatiaprezentà si viitoare a tàrii.E drept de asemenea cà si în guvern 

sunt personalitàti întelepte care cautà sà nu cadà în exces si sunt 
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preocupati de afacerile importante ale tàrii.Prin decretul-lege prin care 

s-a revenit la Constitutia din 1923, a fost suspendatà inamovibilitatea în 

magistraturà, inamovibilitate care, se spune în decret, va fi 

reglementatà printr-o lege ce va apare. De 3 ori pînà acum, în cîtiva 

ani, aceastà inamovibilitatea, desi un principiu constitutional, a fost 

suspendatà, încît de poate spune cà ea nu mai existà. Odatà a fost 

suspendatà sub Regele Carol II, a doua oarà sub regimul legionar, care a 

càutat sà înlocuiascà pe magistratii ce li se pàrea cà au lucrat împotriva 

acestei miscàri, acum în scopul de a se înlocui magistratii bànuiti cà ar fi 

fost favorabili acelui regim. »:15sept44 : « Este interesant de observat 

cà desi fiecare din aceste partide poartà denumiri de « comunist », 

« socialist », ei totusi vor sà formeze un bloc càruia sà-i dea denumirea 

de « democrat ».Care este tendinta acestor partide de extremà stîngà se 

poate vedea dintr-o convorbire publicatà în ziarele de azi pe care 

generalul Aldea, ministrul de interne, a avut-o cu reprezentantii presei 

(a se vedea comunicatul gen. Aldea in extenso, în tàietura de jurnal din 

mapa cu decrete-legi). Dupà ce el aratà care a fost actiunea sa la 

izgonirea fostului guvern si încheierea armistitiului, face cunoscut cà 

actiuni cu caracter anarhic s-au produs în cîteva comune din tarà : 

diferite elemente au încercat sà punà stàpînire prin fortà pe primàrii 

(Crevedia, Soldanu, Colentina etc.). Cum ministrul de  interne nu putea 

ràmîne indiferent în fata amenintàrilor si fortelor din ce în ce mai 

numeroase si s-a opus la întronarea unor sisteme, au început atacurile 

prin presà spunîndu-se ministrului de interne cà este « hitlerist », 

« dusman al poporului » etc.« Inteleg sensul actualei democratii în care 

sînt complet încadrat, dar nu pot concepe ca temeliile statului sà fie 

zdruncinate prin acte ale càror urmàri nu pot fi calculate”.Ziarele 

moderate relevà faptul cà în tàri cu o situatie asemànàtoare cu a 

noastrà, cum e Italia, asemenea evenimente nu se petrec, partidele s-au 

înteles sà formeze un guvern care, pînà la încheirea pàcii, sà conducà în 

liniste tara, renuntînd la tot ce poate aduce dezordine. ; 
 (legea de purificare a administratiei)(ridicarea inamovibilitàtii 

magistratilor)(presa element de presiune)(ocuparea mosiilor,) 

(dezarmarea armatei si politiei) (paza datà comitetelor 

cetàtenesti :(tîlhàriile prezentate ca acte de destabilizare a guv. 

« democrat » de elemente fasciste :) lipsa de ordine, indisciplinà ;apr46 

ziar guvernamental « ofiterii români sunt taxati ca « cel mai josnic 

produs al societàtii românesti », grosolani, mitocani, inculti », 

magistratura la fel; 

EPURAREA JUSTITIEI :(arestare consilier Curte Apel Craiova:,4) 

(sindicalizarea magistratilor :( a doua reducere a limitei de vîrstà 

magistrati,)(presiunea stràzii:Uniunea patrioticà (2sept.45 :Ancheta proc. 

Craiova, interventia ministrului) ; « deschiderii anului judecàtoresc (15 
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sept.) au vorbit într-o salà a Tribunalului Ilfov, ministrul Justitiei, 

Pàtràscanu, consilierul Tr. Brosteanu de la Casatie, cunoscut pentru 

malifestàrile lui politice de extremà stîngà »;«de 7 noiembrie, 

aniversarea revolutiei ruse au avut loc manifestatii si cuvîntàri si în 

România, ordonate de guvern. ministrul de Justitie Pàtràscanu a 

convocat pe magistrati si avocati aràtîndu-le binefacerile revolutiei ruse 

si datoria pentru România de a se încadra în aceastà politicà (Eu si alti 

multi nu am ràspuns acestei convocàri; 

Sindicalizarea magistratilor (Teroarea-frica :« pînà la sfîrsit ei vor ceda, 

temîndu-se de urmàri ») (procurorul Giugiuc “criminal de ràzboi », se 

sinucide,; acuzatii de simpatie cu legionarii) (« gàrzile cetàtenesti», 

întocmai ca « politia legionarà » de altàdatà, aresteazà pe cine gàsesc de 

cuviintà »);17 sept.45 « democratizarea aparatului de stat. Nici un cuibar 

reactionar nu trebuie tolerat mai ales, în corpul judecàtoresc. 

Judecàtorul are o mare putere în dreptul de interpretare a legii. pàrerile 

lui social-politice intereseazà. un judecàtor burghez va spuraveghea ca 

legile sà nu se abatà de la principiul constitutionalitàtii. Un judecàtor 

proletar, care doreste ca lumea sà se schimbe va da o interpretare largà 

legilor noi, în contra oricàror impedimente constitutionale. Avocatii au 

înclinat spre organizarea sindicalà între judecàtori aceastà tendintà nu 

s-a manifestat. S-au observat, dimpotrivà, tendinte contrarii. Un 

comentariu al ideilor exprimate mai sus, cred cà este de 

prisos.Pàtràscanu a spus despre magistraturà:« justitia reprezintà un 

sector ràmas în urmà din punct vedere al democratizàrii » ; « D. Lupu, 

fostul prim presedinte al Curtii de Casatie, mort duminicà dintr-un atac 

de inimà. Loviturile primite de la oamenii care l-au eliminat din 

magistraturà, i-au dat boala de inimà din care a murit » ; 6 dec.45 

« situatia în care se aflà magistratii cînd judecà conform constiintei lor, 

se expun la cele mai grave ofense si neajunsuri »;14 dec., CIN « punere 

în retragere », despàrtire de colegi adreseazà «urarea si dorinta de a ne 

revedea în timpuri mai bune decît cele de azi » ; sept46 « interimar la 

Ministerul Justitiei (în lipsa titularului Pàtràscanu care se gàsea la Paris, 

fàcînd parte din delegatia românà), fostul tipograf Teohari Georgescu, 

ajuns ministru de Interne, a « delegat » în toatà tara magistrati care nu 

pàreau regimului destul de entuziasti. Din Craiova au fost astfel delegati 

în toatà tara nu mai putin de 11 consilieri, cunoscuti ca oameni seriosi si 

întelegînd sà-si pàstreze demnitatea si sà lucreze conform constiintei 

lor. Lista lor s-a întocmit de clubul comunist din localitate, împreunà cu 

vreo douà cozi de topor din magistraturà, declarati pe fatà comunisti. 

Scopul acestor stràmutàri e sà forteze pe magistrati sà demisioneze, 

întrucît le este peste putintà ca, plecînd din locul unde si-au fàcut un 

rost, sà facà fatà cheltuielilor »:16oct.44 : « Astàzi de dimineatà la ora 

10 a avut loc în sala de consiliu a Sectiilor Unite, o adunare generalà a 
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membrilor Inaltei Curti de Casatie, în care primul presedinte Lupu a 

fàcut cunoscut adunàrii cà s-au primit acte de la presedentia Consiliului 

de Ministri, în chestiunea colegului Càpàtînà, fost ministru de 

justitie.Dintre aceste acte (între care si un proces-verbal de sedintà al 

Consiliului de Ministri) se  constatà cà consilierul Càpàtînà, cu ocazia 

redactàrii decretului-lege despre care s-a vorbit, nu a sàvîrsit nici un 

act care sà-i atingà cinstea si demnitatea sa si care, deci, sà se 

resfrîngà si asupra Curtii de Casatie si magistraturii în general.Dînsul, în 

urma dorintei Consiliului de Ministri, a dat o formà definitivà acelui 

decret, a luat dispozitia sà fie scris la masinà în mai multe exemplare 

care, la un nou Consiliu de Ministri, s-au împàrtit fiecàrui ministru, dupà 

ce mai întîi dînsul a dat cîteva explicatii.Ministrii, fàrà a stàrui mai mult, 

au dat aprobarea sà fie prezentat regelui asa cum fusese redactat.Ce a 

pretins mai tîrziu, ministrul Pàtràscanu ? Cà ministrul Càpàtînà trebuia sà 

atragà atentia consiliului asupra modificàrilor cu mai multà stàruintà. La 

aceasta însà, în Consiliul de Ministri ce a avut loc mai tîrziu si în care s-

a discutat si aceastà chestiune, Iuliu Maniu a ràspuns cà vina, dacà este 

o vinà, e a Consiliului de Ministri care nu si-a dat osteneala sà citeascà 

proiectul si sà-l discute din nou.Curtea de Casatie deci, în adunare 

generalà, a constatat completa lipsà de vinà a consilierului 

Càpàtînà.Trebuie mentionat cà primul ministru, care a trimis actele de 

mai sus, suspunîndu-se hotàrîrii Consiliului de Ministri, a cerut ca toate 

aceste acte sà ràmînà secrete. Normal ar fi fost sà se publice un 

comunicat prin care sà fie spulberatà acuzatia ce se adusese lui 

Càpàtînà. Se vede însà cà sunt în cauzà chestiuni de stat care se 

opun. » ;9noi44 :« Societatea scriitorilor români a eliminat din sînul ei pe 

cîtiva scriitori pe care i-a socotit simpatizanti ai regimului trecut. 

Printre ei se aflà si marele scriitor Bràtescu-Voinesti care se pare cà 

era filogerman si nu avea simpatie pentru evrei »;«Astàzi, membrii 

Curtii de Casatie adunati în sala de consiliu a Sectiilor Unite au auzit 

cuvinte care niciodatà nu li s-au spus si nu se asteptau sà li se spunà în 

asemenea ocazie. Ministrul de Justitie, Pàtràscanu, reprezentantul în 

guvern al partidului comunist, a înstiintat Casatia cà va veni azi la ora 

11 sà facà o vizità. Toti ministrii de justitie s-au simtit obligati sà facà o 

vizità de politete la Inalta Curte si sà-si exprime adeseori gîndirea în ce 

priveste reformele si îmbunàtàtirile aduse ordinului 

judecàtoresc.Ministrul Pàtàrscanu, citindu-si cuvîntarea, a declarat cà el 

rupe cu aceastà traditie si cà vine pentru a-si spune gîndul sàu sincer. 

A urmat apoi declaratia cà va face în magistraturà o epuratie cît mai 

întinsà si mai severà, aducînd învinuiri care, indirect, se refereau si la 

membrii Curtii de Casatie, la primul presedinte si presedinti, spunînd, 

între altele, cà înaltii magistrati au urmat îmbràcti în robe cortegiul de 

înmormîntare al osemintelor lui Corneliu Codreanu. A adàugat sà 
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epuratia o va începe cu cei mai înalti magistrati.In ràspunsul sàu, primul 

presedinte Lupu, a portestat cà vreun înalt magistrat ar fi urmat acel 

cortegiu, fie în robà, fie altfel, a rugat pe ministru ca înainte de a lua 

hotàrîre sà se informeze bine, ca sà nu se facà nedreptàti.A sosit în 

Bucuresti un important personaj sovietic, Vîsinski, primul adjunct al 

ministrului de externe, Molotov.In afisul ziarului comunist « Scînteia », 

am vàzut scris cu litere mari aceste cuvinte : « Ana Pauker ne aratà 

drumul» : 14noi44Universul « doua tàieturà cuprinde o parte din 

cuvîntarea ministrului Pàtràscanu tinutà la Palatul Justitiei cu ocazia 

instalàrii consiliilor de la barou si Uniunea avocatilor, cuvîntare prin 

care a gàsit de cuviintà sà aducà din nou jigniri, de data aceasta directe, 

primului presedinte al Inaltei Curti de Casatie, Lupu, unul dintre cei mai 

integri si demni magistrati pe care i-a avut tara, presedintelui Macri si 

consilierului Petit, spunînd ministrul Pàtràscanu cà a ràmas surprins cà 

acestia nu si-au înaintat demisiunea dupà cuvîntarea ce el a tinut-o în 

fata membrilor Curtii de Casatie.Primul presedinte Lupu, în urma 

acestei atitudini a ministrului de justitie comunist, a cerut o audientà 

Regelui. Aceastà audientà i-a fost acordatà azi, aducîndu-se la 

cunostintà d-lui Lupu cà va fi retinut la masà » ;26noi44 :Prin ultima 

modificare a Legii pentru epuratia aparatului de stat s-a dispus cà 

pentru aprecierea eliminàrii din magistraturà a unor membri ai Inaltei 

Curti de Casatie, comisiunea sà fie compusà din doi membri ai Curtii de 

Casatie iar ca presedinte însusi ministrul de justitie (Pàtràscanu). Pentru 

celelalte instante aceeasi comisiune în care, însà, sà se poatà delega în 

locul ministrului un al treilea consilier de la Casatie.Ca urmare a acestei 

dispozitii, ministrul a numit în comisiune (dupà cum se publicà în ziarele 

de azi) pe consilierii de la Casatie, D. Ariton si Al. Ulvineanu, si pentru 

luni (mîine) 27 noiembrie a dispus sà fie citati în fata ei urmàtorii 

membri ai Casatiei : D. Lupu, prim-presedinte, C. Macri si Coman 

Negoescu, presedinti, E. Petit, consilier.Intr-o declaratie publicatà tot 

azi de ziare, a ministrului, acesta a afirmat cà desi fostul ministru, 

Càpàtînà, a numit o comisie de epuratie din care fàcea parte si primul 

presedinte D. Lupu, presedinte Mogos si procurorul general Eugen 

Bànescu, totusi aceastà comisiune nu a lucrat, nefàcînd deci nici o 

epuratie. Si ministrul adaugà în declaratia sa : « Socotesc orice 

comentar de prisos ! »Aceastà declaratie pricinuieste mirarea tuturor 

càci, îndatà ce a apàrut Decretul-lege de epuratie redactat de 

consilierul Càpàtînà pe cînd era ministru, semnat de Rege, însusi 

actualul ministru de justitie l-a atacat spunînd cà unele dispozitii ale lui 

au fost introduse prin fals, cerînd sà se facà alt decret-lege.Pe de altà 

parte, actualul ministru a atacat de la început pe primul presedinte al 

Casatiei, Lupu. Cînd, deci, toatà lumea se astepta la o modificare a 

decretului-lege, cînd însusi presedintele comisiei numità era atacat, 
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cum era sà lucreze comisia ? Pentru cà atunci i s-ar fi gàsit vina cà de 

ce a lucrat! » :28noi44 :Ziarele de azi au publicat urmàtorul comunicat al 

Comisiei de epuratie a Inaltei Curti de Casatie, dupà sedinta ce a avut 

ieri : « Scoate din corpul judecàtoresc, prin efectul epuratiei, pe d-nii 

Dimitrie Gh. Lupu, prim-presedinte al Curtii de Casatie si Eugen Petit, 

consilier. Constatà cà nu este cazul de a fi epurat dl. Coman Negoescu, 

presedintele Sectiei I a Curtii de Casatie. Amînà în continuare 

discutarea situatiei d-lui Const. Macri, presedintele s. III, pentru sedinta 

viitoare de joi 30 noiembrie a.c. »Am aflat azi, înainte de a intra în 

sedintà, de la unii colegi, cà primul presedinte a trimis comisiunei o 

întîmpinare prin care cerea recuzarea presedintelui comisiunei, 

ministrul de justitie Pàtràscanu, întrucît acesta, prin cuvîntàrile ce a 

tinut, s-a pronuntat în contra sa înainte de a cerceta în comisiune cazul 

sàu. Presedintele Coman Negoescu si consilierul Petit au trimis scurte 

memorii.Si astfel a fost eliminat din magistraturà, tratat ca cel mai ràu 

element, primul presedinte Lupu, unul dintre cei mai demni, din cei mai 

devotati profesiunii lui, din cei mai onesti, din cei mai învàtati, din cei 

mai respectati magistrati ai tàrii românesti! » :1dec44 

Ziarele de azi au publicat comunicatul prin care se anuntà cà a fost 

eliminat din corpul judecàtoresc si presedintele Macri se la Sectia a III-

a a Curtii de Casatie » :20dec44S-a publicat un Decret-lege compus din 

12 articole, pentru instituirea unui regim tranzitoriu de organizare 

judecàtoreascà. Prin acest decret-lege, pînà la alcàtuirea unei noi legi 

de organizare se repune în vigoare Legea din 26 iunie 1924 (Legea 

Mârzescu), abrogîndu-se Legea din 1943, cu exceptia cîtorva articole. 

Limita de vîrstà pentru consilierii Curtii de Casatie se reduce la 65 ani 

(se mentine la Curti vîrsta de 62, la Tribunale 60 ani). Pe timp de 4 ani 

se suspendà inamovibilitatea în magistraturà. In acest timp, ministrul 

justitiei va avea dreptul a pune în disponibilitate pe orice magistrat, fàrà 

o aràtare de motive si fàrà ca aceastà categorie de punere în 

disponibilitate sà aibà caracter disciplinar (dupà cum se vede, orice 

regim nou care vine la cîrma tàrii suspendà inamovibilitatea 

magistratilor, temelia unei bune justitii si pentru dobîndirea càreia în 

tara româneascà s-a luptat atît de mult).In baza dispozitiei prin care 

limita de vîrstà s-a redus la 65 ani pentru magistratii Curtii de Casatie, 

« ies la pensie imediat cam 12 magistrati, între care Mosgos si Luciliu 

Stefànescu ». Primul presedinte Lupu si presedintele Macri fiind 

eliminati de comisiune, un singur presedinte mai ràmîne în functiune : 

Coman Negoescu » ; 4ian45;Ziarele de azi reproduc un articol intitulat 

« O revizuire care se impune », publicat în ziarul « Libertatea », al 

sefului Partidului social-democrat, C. Titel Petrescu. Acesta propune 

modificarea Decretului de epurare, în sensul cà urmeazà a se prevede în 

el o gradatie a pedepselor, dupà vinà, începînd cu avertismentul si 
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terminînd cu destituirea, fàrà pierderea drepturilor la pensie. Proiectul 

de decret mai contine si dispozitia cà functionarii citati sunt în drept sà 

recuze pe membrii comisiunei, potrivit regulilor din pr. penalà »;8ian45 

Astàzi, la Curtea de Casatie a fost solemnitatea deschiderii anului 

judecàtoresc, foarte simplà si scurtà. Lipseau aproape 20 dintre 

magistratii care au fàcut cinste Inaltei Curti, unii dintre ei fiind epuati, 

altii pusi în retragere pentru limità de vîrstà, în baza noii legi. Dintre 

presedintii de altà datà a ràmas numai Coman Negoescu, care a prezidat 

solemnitatea»;22ian45In ziarele de ieri s-a publicat textul Decretului-

lege pentru urmàrirea si sanctionarea celor vinovati de dezastrul tàrii si 

acela al Decretului-lege pentru urmàrirea si pedepsirea criminalilor si 

profitorilor de ràzboi.Dupà primul decret, sunt vinovati de dezastrul 

tàrii : a) aceia care au instaurat regimul de dictaturà si, avînd 

ràspunderea politicà efectivà, au pus în primejdie securitatea statului 

prin încheierea de tratate de aliantà politicà cu Germania hitleristà, prin 

permiterea armatelor operative germane pe teritoriul tàrii sau prin 

pornirea ràzboiului împotriva U.R.S.S. si a Natiunilor Unite ; b) aceia 

care, militînd printr-o activitate sustinutà pentru o politicà externà 

alàturi de Germania hitleristà, au consimtit la cedarea Transilvaniei de 

Nord etc.Cercetarea si instruirea vinovatilor se va face de acuzatori 

publici (magistrati, juristi, membri ai corpurilor constituite sau ai 

organizatiilor profesionale). Judecarea faptelor se va face de o instantà 

denumità « Tribunalul special », compus din 3 consilieri ai Casatiei, trasi 

la sorti de minister, si din 8 membri, de ambele sexe, trasi la sorti 

dintre persoanele recomandate de partidele politice unite pentru 

guvernare. Deciziile vor fi pronuntate cu majoritate, membrii minoritàtii 

semnînd si ei decizia, fàrà dreptul de a formula si motiva o opinie 

separatà. Pedeapsa de la munca silnicà pe viatà la temnità grea.Conform 

celuilalt decret-lege, sunt criminali de ràzboi cei care : a) au supus la 

un tratament inuman, contrariu dreptului international, pe prizonierii si 

ostatecii de ràzboi ; b) au ordonat sau au sàvîrsit acte de cruzime 

asupra populatiei din teritoriile în care s-a purtat ràzboiul ; c) au 

ordonat sau executat represiuni colective sau individuale, cum si cei 

care au ordonat deplasàri si transporturi de persoane în scopul vàdit al 

exterminàrii celor transportati… g) pàràsind teritoriul national s-au pus 

în slujba Germaniei hitleriste si au atacat tara prin scris, prin grai sau 

orice alt mod.Sunt profitori de ràzboi : a) aceia care, în orice calitate, 

participînd la conducerea ràzboiului, au realizat averi ilicite etc. 

Pedeapsa : de la pedeapsa cu moartea, la închisoare. Acuzatori publici, 

instante de judecatà : « Curte specialà » pentru criminalii de ràzboi, 

compusà din 3 membri ai Curtii de Apel si 4 judecàtori alesi din cetàteni, 

desemnati de partidele politice » ;30ian45 »Astàzi la ora 11 a fost la 

Casatie, în sala Sectiilor unite, solemnitatea depunerii juràmîntului a 
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celor nou numiti în aceastà Casatie. Au depus astfel juràmîntul : Dim. 

Apostolide, înaintat proc. General al Casatiei ; Petre M. Davidescu, 

înaintat presedinte la s. III a Casatiei ; Oconel G. Cires, înaintat presed. 

la s. II ; Hozoc, I. Predovici, Alex. Procop D-trescu, Mircea Odobescu, 

C-tin Sinevici, Laurentiu Preutescu, Gh. Bàrgànanu, Ion D. Stànculescu, 

Petre I. Gherghel, Henri Zamfirescu, Traian Brosteanu – consilieri ; 

Florin Foisoreanu, Mihail Manolescu, Radu Dimiu – procurori (Ilie 

Lungulescu si Ion Popescu III, încà nu s-au prezentat).31ianIn locul 

consilierilor Ariton si Ulvineanu (acesta din urmà iesit la pensie), au 

fost numiti de ministrul de justitie în Comisia de epuratie pentru 

magistrati, consilierii de la Casatie Al. Procop-D-trescu si 

Brosteanu » ;2feb45Azi a apàrut încà o listà din care face parte 

generalul Dobre etc.Monitorul oficial de ieri a publicat un decret-lege 

prin care se desfiinteazà Sectia IV de la Curtea de Casatie. Magistratii 

acelei sectii au fost repartizati la celelalte trei sectii ràmase. Astfel 

fiecare sectie are acum 17 consilieri si un presedinte. La Sectia II, unde 

am ràmas (si din care a plecat numai colegul Butureanu, la Sectia I), 

sunt acum urmàtorii magistrati : 1- N. Ciurea, 2- D. Ariton, 3- Har. 

Grigoriu (trecut de la s. IV), 4- T. Tànàsescu, 5- M. Catichi, 6- Tulius 

Dantte, 7- C. I. Nàvîrlie, 8- Ion Predovici, 9- Al. Procop-D-trescu, 10- 

Mircea Niciu, 11- Ilie Lungulescu, 12- Lascàr Spoialà, 13- Alex. 

Minculescu, 14- Ion Pogonat, 15- Mircea Odobescu, 16- Const. 

Sinovici, 17- Ion D. Popescu III » ;21mart45La Craiova s-a petrecut un 

fapt nemaivàzut pînà acum în Tara Româneascà. Consilierul Condeescu 

de la Curtea de Apel din Craiova, un foarte corect si priceput magistrat, 

a fost arestat de prefectul judetului Dolj, Celac, 

comunist. » ;23mart45Magistratii sunt solicitati de ministrul de Justitie 

sà formeze sindicate, conf. noii legi a sindicatelor, dupà modelul 

sindicatelor muncitoresti. Ieri la Casatie a fost o consfàtuire a 

membrilor ei. Marea majoritate ezità sà alcàtuiascà asemenea sindicate, 

acestea considerîndu-se mai mult un instrument de luptà politicà, de 

care magistratii trebuie sà se tinà cît mai departe. Totusi, presiunile ca 

magistratii sà formeze asemenea sindicate sunt mari si cred cà pînà la 

sfîrsit ei vor ceda, temîndu-se de urmàri. Se pare cà scopul solicitàrii în 

acest sens a magistratilor este încadrarea lor în noua ordine a càrei 

înfàptuire se urmàreste în tara noastrà. ;24mart45Azi la ora 11, 

magistratii Curtii de Casatie, ai Curtii de Apel, Tribunalului si 

Judecàtoriilor din Bucuresti, convocate fiind, s-au adunt în sala de 

sedinte a Curtii de Appel, Sectia I, pentru a hotàrî formarea unui 

sindicat al magistratilor (V. darea de seamà în foaia sin « Universul » 

apàrut duminicà 25 martie 1945). A fost de fatà si ministrul Justiei, 

Pàtràscanu.La propunerea consilierului de Casatie, Brosteanu, înaintat 

aici de curînd, care din toate manifestàrile lui se relevà a fi în sînul 
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magistraturii un organ al ministrului Justitiei si al partidelor de stînga, 

care aproape a amenintat, dupà cuvîntarea ocazionalà a altor vreo 2-3 

magistrati si ministrului însusi, nici unul din magistratii prezenti nu a 

putut formula o pàrere contrarà, avînd asupra capului lor sabia 

amenintàtoare a epuràrii, punerii în disponibilitate sau alte màsuri mai 

grave. Astfel, ideea s-a admis, s-a ales si un comitet provizoriu, dar 

fàrà convingere si fàrà nici un entuziasm. Se pàrea cà fiecare magistrat 

se gràbeste sà semneze la sfîrsit, ca sà poatà pleca cît mai curînd»:17 

apr45De mai bine de o sàptàmînà se vàd trecînd pe bulevard grupuri de 

soldati purtînd capele asemànàtoare cu cele rusesti si avînd la brat un 

semn distinctiv. Acestia sunt, totusi, soldati români din Divizia zisà 

« Tudor Vladimirescu », adusi de pe front într-un scop politic. Mergînd 

pe stradà ei cîntà aceleasi melodii pe care le cîntà ostasii rusi cînd trec 

prin oras, cu cuvinte românesti, care trebuie sà fie o traducere dupà 

textul rus. Toti acesti soldati români, fosti prizonieri la rusi, au fost 

formati dupà idelile bolsevice, pentru a fi sàmînta bolsevismului la noi în 

tarà, alàturi de comunistii pe care-i avem. Multi dintre ei au fost 

înaintati ofiteri si li s-au fàcut mari promisiuni de împroprietàrire etc., 

cu conditia de a lucra în tarà în sensul vederilor în care au fost instruiti. 

Ei vor fi trimisi de aici la diferite regimente în acest scop. La 

solemnitatea ce a avut loc la regimentul 6 « Mihai Viteazul », unde 

divizia a fost prezentà, iatà ce a spus, între altele, primul ministru 

Groza : « Dacà voi, plecînd azi sau mîine de aici, împràstiati în diferitele 

unitàti ale armatei române cîte o scînteie din focul sfînt care v-a purtat 

de pe drumurile din lagàrele din Uniunea Sovieticà pînà la Tatra si 

Matra, veti desàvîrsi astfel o operà istoricà pentru care acest neam de 

plugari si muncitori và va fi vesnic recunoscàtor. » Iar sergentul major 

Bumbescu, din aceastà divizie, care a tinut si el cu acest prilej o 

cuvîntare, a spus: “Noi suntem aceia care vom îndruma pe ostasi si pe 

ceilalti – càci mai sunt unii ràtàciti – pe drumul cel bun si adevàrat » etc. 

(Am reprodus dupà « Universul » apàrut azi). » ;27apr45Iatà ce 

desprindem dintr-o circularà a Ministerului Educatiei Nationale trimisà 

tuturor scolilor (« Semnalul » de ieri). Dupà ce în circularà se aratà cà 

îndatorirea principalà a elevilor este munca scolarà, se adaugà : 

« Elevilor le este permis a se interesa de miscàrile sociale antifasciste 

si, în genere, de chestiuni culturale si sociale si pot fi membrii 

asociatiilor de acest fel ». (Prin urmare, actualul regim face din elevii de 

scoalà exact ceea ce au fàcut legionarii, azi urmàriti). 

Ieri s-a publicat în Monitorul Oficial un decret-lege prin care s-a fàcut 

o nouà reducere a limitei de vîrstà pentru magistrati; 64 ani pentru 

primul presedinte, procurorul general si presed. de sectie de Curte de 

Casatie ; 63 ani pentru consilierii Curtii de Casatie si primii presedinti ai 

Curtilor de Apel ; 60 ani pentru presedintii si consilierii Curtilor de 
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Apel ; 57 ani pentru ceilalti magistrati.In urma acestei dispozitii ies la 

pensie de la Curtea de Casatie urmàtorii magistrati : Davidescu (actualul 

prim presedinte), Ariton, Grigoriu, Brumà, Perieteanu, Vâlenescu, 

Dobrescu, Catichi, Prodan, Leonida Popescu, Bonteanu, Sàlceanu (cei 

subliniati sunt de la s. II). » :18mai45Judecarea « criminalilor de ràzboi » 

continuà la Tribunalul poporului. Dezbaterile stenografiate sunt 

publicate în ziare pe pagini întregi. Invinuirea ce li se aduce este cà, 

dupà ce elemente ruse din Odesa au aruncat în aer clàdirea în care se 

instalase Statul major al armatei române ce reusise a intra în Odesa, din 

care cauzà s-au ordonat represalii, aceste represalii au fost excesive, 

împuscîndu-se sau spînzurîndu-se mai multe mii de oameni. Nu e de 

ajuns cà ziarele sunt pline de reportajele procesului, dar s-au lipit pe 

stràzi, pe peretii caselor si afise mari cu ilustratiuni în care se vàd 

oamenii spînzurati sau grupuri (printre care femei si copii), ca ducîndu-

se spre locul de executie. Dedesubtul lor e scris : « Poporul nu 

uità » ;21mai45Asa numita « Uniune patrioticà », despre care se spune 

cà e formatà si condusà mai mult de evrei, convoacà de mai multe zile, 

aproape în fiecare zi, întruniri dupà care, apoi, urmeazà manifestatii în 

fata clàdirii unde « Tribunalul poporului » judecà pe « criminalii de 

ràzboi », cerîndu-se cu strigàte pedeapsa  cu moartea pentru cei 

judecati, în asa fel ca sà audà si membrii tribunalului si toatà lumea 

adunatà acolo… Printre cei ce sunt judecati la acel tribunal se aflà, pe 

lîngà militarii cu represaliile de la Odesa, fostul guvernator al Bucovinei, 

Calotescu, cu cîtiva colaboratori ai sài, pentru tratamentul evreilor 

ridicati din Cernàuti si trimisi în Transnistria, precum si inclupatii care 

au aplicat rele tratamente internatilor din lagàrul de la Tg. Jiu.Inginerul 

Gigîrtu si prof. Manoilescu nu au mai fost trimisi în judecatà de 

Tribunalul poporului pentru dezastrul tàrii (semnarea Dictatului de la 

Viena prin care Transilvania de nord a fost cedatà ungurilor), 

constatîndu-se cà ei au fost siliti s-o facà »;1iun45Luni s-a judecat la 

Curtea de Casatie, s. II, recursul fàcut de cei condamnati de Tribualul 

poporului ca criminali de ràzboi, împotriva deciziei de condamnare. Din 

completul care a judecat, eu nu am fàcut parte. Cum legea respectivà 

(pentru sanctionarea celor vinovati de dezastrul tàrii sau de crime de 

ràzboi) nu prevede decît douà motive de recurs pentru cei condamnati : 

rea constituire a instantei de judecatà si gresità aplicare a legii la 

faptele constatate (în pr. penalà, în afacerile obisnuite sunt 20 motive 

de recurs), si cum motivele au fost gàsite neîntemeiate, recursul a fost 

respins.Ieri s-a judecat la Sectiile-Unite recursurile acelorasi inculpati 

pentru neconstitutionalitatea unor dispozitii de lege, din care cele mai 

importante motive au fost privitoare la : pedeapsa cu moartea, 

confiscarea averilor, restrîngerea dreptului de recurs.S-a sustinut de 

procurorul general cà articolele din Constitutia din 1923 care prevàd cà 



 70

pedeapsa cu moartea si confiscarea averilor au fost modificate pentru 

cazul criminalilor de ràzboi de un decret regal din 11 octombrie 1944, 

care completeazà decretul din 2 septembrie 1944 de repunere în 

vigoare a Constitutiei si cà, deci, pedeapsa cu moartea si confiscarea, 

prevàzute în legea privitoare la criminalii de ràzboi, este constitutionalà. 

Cà, de asemenea, restrîngerea dreptului de recurs la numai douà 

motive, prevàzute în lege, nu este o dispozitie împotriva Constitutiei 

care, într-adevàr, garanteazà acest drept, dar nu-i fixeazà si întinderea. 

Majoritatea consilierilor ce au compus Sectiile-Unite au fost de pàrerea 

procurorului general si, deci, recursurile au fost respinse. Nouà (9) 

dintre consilieri, însà, si anume : eu, Vasile Ràdulescu (Siliu), Nicolau, 

Dobrotescu, Bàràscu, Spoialà, Stànculescu, Henri Zamfirescu, 

Niculescu-Periet(z)eanu am fost, în ce priveste pedeapsa cu moartea  si 

confiscarea, de pàrere contrarà si anume cà nu rezultà destul de clar din 

decretul regal de la 11 octombrie 1944 cà Constitutia, în ce priveste 

pedeapsa cu moartea si confiscarea, cu aplicatie la criminalii de ràzboi, 

ar fi fost modificatà si, deci, am fost de pàrere cà motivele de recurs 

privitoare la pedeapsa cu moartea si confiscarea sà fie admise. 

Consecinta admiterii acestor motive ar fi fost cà dosarul s-ar fi restituit 

Tribunalului poporului pentru a aplica altà pedeapsà, fie chiar aceea a 

muncii silnice pe viatà.Pàrerea noastrà, a minoritàtilor, însà, nu am 

putut-o exprima decît verbal, notîndu-se pe lista consilierilor 

ràspunsul. Aceastà pàrere, însà, nu va figura separat în hotàrîrea ce se 

va redacta, fiindcà Legea Curtii de Casatie interzice mentionarea pàrerii 

minoritàtii în completele de recurs si obligà pe magistratii în minoritate 

sà semneze hotàrîrea alàturi de magistratii ce au format 

majoritatea.Cuprinsul decretului regal în baza càruia s-a hotàrît de 

majoritate, prin interpretarea lui, cà Constitutia a fost modificatà pentru 

cazul de care e vorba, este urmàtorul (publicat în Mon. of. din 11 oct. 

1944) : Art. unic. La finele art. IV din Inaltul Decret Regal no. 1626 din 

31 aug. 1944, publicat în Mon. of. no. 202 din 2 sept. 1944, de adaugà 

urmàtoarele aliniate:Legile speciale vor prevedea conditiile în care vor 

putea fi urmàriti si sanctionati toti acei care, în orice calitate si sub 

orice formà, au contribuit la dezastrul tàrii, în special în ràzboiul purtat 

împotriva Natiunilor Unite.Aceste legi vor putea prevedea si màsuri 

pentru urmàrirea averilor lor.Dat în Buc. la 10 oct. 1944, Mihai 

(urmeazà numele ministrilor).De curînd a apàrut un decret lege prin care 

epuratia în administratiile publice se prelungeste pînà la 15 iunie (expira 

la 1 iunie) » ;2iun45Ieri, vineri, adicà a doua zi dupà ce s-a pronuntat 

Curtea de Casatie în Sectii-Unite, respingînd recursurile în 

neconstitutionalitate ale condamnatilor pentru crime de ràzboi, primul 

ministru Groza si ministrul de Justitie Pàtràsacanu s-au prezentat 

Regelui cu cererile de gratiere ale condamnatilor si l-au rugat sà 
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aprobe comutarea pedepsei, din pedeapsa cu moartea în muncà silnicà 

pe viatà. Regele a aprobat.Aceastà interventie a primului ministru si a 

ministrului de Justitie a produs însà nedumerire si iatà din ce punctde 

vedere. In timpul cînd acei càrora li s-a cerut comutarea pedepsei se 

judecau laTribunalul poporului, s-au tinut cu consimtàmîntul guvernului 

si, poate, cu îndemnul lui, sute de întruniri în Bucuresti, la care au luat 

parte si unii ministri ca Vl. Ràcoasa, si s-a manifestat zgomotos în fata 

Tribunalului poporului, cerîndu-se pedeapsa cu moartea acelor ce se 

judecau si ai càror apàràtori erau adeseori împiedicati de a se prezenta 

în fata tribunalului pentru a-si împlini oficiul de apàràtori.Rar s-a vàzut, 

cred, în istoria modernà a tàrii noastre o mai mare imixtiune a puterii 

executive în atributiile unei institutii judecàtoresti, fie ea si popularà, 

cum a fost aceasta.Imensa majoritate a populatiei Tàrii Românesti a fost 

împotriva pàrerii de a se aplica pedeapsa cu moartea si, poate cà însisi 

judecàtorii ce au pronuntat-o nu au admis-o, cel putin pentru unii din 

inculpati, decît împotriva vointei lor.Dar, în sfîrsit, în conditiile în care 

s-a fàcut judecata, pedeapsa cu moartea s-a aplicat.Dar, abia aplicatà 

pedeapsa, se cere comutarea ei. Se întelege cà schimbarea pedepsei a 

produs satisfactie în public. Dar lumea se întreabà: de ce, dacà ti s-a 

pàrut cà pedeapsa cu moartea e prea gravà, ai cerut prin zeci de mii de 

guri ale cîtorva partizani purtati în diferite sàli si în manifestatii 

aplicarea ei.Si, ràspunsul nu poate fi decît acesta: guvernul a vrut sà 

aparà în ochii populatiei ca foarte màrinimos si, deci, sà atragà simpatia 

lui.Dar, oare a reusit? Càci contradictia de mai sus prea sare în ochi 

tuturor » ;5iun45Au fost judecati la Tribunalul poporului un numàr de 14 

ziaristi inculpati cà, sub regimul trecut, s-au pus în slujba hitlerismului. 

Ieri s-a pronuntat sentinta. Doi din ei, Pamfil Seicaru si Grigore 

Manoilescu (dispàruti acum, nu se stie unde) au fost condamnati la 

moarte ; altii, printre care Romulus Dianu, Romulus Siesanu, Nichifor 

Crainic, Stelian Popescu, Ilie Ràdulescu etc. au fost condalnati la 

detentie grea pe viatà sau pe timp nemàrginit. Atasez aici tàietura din 

“Universul” cu pedepsele aplicate »; 19iun45Ministrul Justitiei, 

Pàtràscanu, s-a întors din Ardealul de nord, unde a fàcut o inspectie si 

a încadrat justitia. Intr-o cuvîntare tinutà la Cluj, el a anuntat 

sanctionarea elementelor fasciste ungare care au comis împotriva 

populatiei românesti si a democratilor maghiari acte de sàlbàticie, de jaf 

si asasinat. Printre alte acte de justitie si bunà administrare, ministrul 

de Justitie a anuntat si pe acela menit sà asigure unitatea statului, prin 

adoptarea unei singure limbi oficiale, limba românà(ungurii merseserà 

pînà acolo încît sà cearà ca în ad-tie si justitie sà se întrebuinteze limba 

maghiarà). » ;27iul.45 Armata românà care a luptat în Ungaria si Austria 

a sosit ieri la Arad. Se spune cà comandantul rus din acea regiune a voit 

sà dezarmeze armata românà care, însà, s-a opus. Din aceastà cauzà a 
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urmat o scurtà luptà în care cîteva sute de soldati români si rusi ar fi 

càzut. O comisie anglo-americanà ar fi plecat la fata locului pentru a 

vedea cum s-au petrecut faptele. » :10aug45Alaltàieri a sosit la Craiova 

o parte din armata noastrà ce a luptat în Cehoslovacia, în apropiere de 

orasul Praga. Cazàrmile din oras fiind ocupate de armata rusà, ostasii 

nostri sunt adàpostiti în Parcul Romanescu. Am fost azi în parc si am 

stat de vorbà cu un caporal român care a venit odatà cu ceilalti. El 

pàstea niste vaci în pajistile parcului (necesare armatei), în lipsà de 

iarbà care e aproape complet uscatà de secetà, vacile rupeau frunze din 

arborii parcului. Caporalul mi-a spus cà infanteria a venit pe jos din 

apropiere de Praga, de unde au plecat pe 14 iunie. Au venit deci pe 

drum aproape douà luni. Mergînd mai departe prin parc, am întîlnit un 

camion rusesc care se încàrca cu crengi verzi tàiate din arborii parcului, 

se spune cà pentru a acoperi cu ele trenurile care pleacà. In jurul 

lacului, soldati români si rusi care se scaldà sau îsi spalà rufele pe care 

le întind la uscat pe crengile arborilor. 

Se spune cà în fiecare zi trec prin gara Craiova trenuri cu soldati rusi 

spre ràsàrit. Craiova e însà tot plinà de ei, prea putini au 

plecat » ;18sept45 Cu ocazia deschiderii anului judecàtoresc (15 sept.) 

au vorbit într-o salà a Tribunalului Ilfov, printre altii, si ministrul 

Justitiei, Pàtràscanu, si consilierul Tr. Brosteanu, de la Casatie, 

cunoscut pentru manifestàrile lui politice de extremà stîngà.Iatà ce a 

spus, între altele, consilierul Brosteanu (cuvîntare publicatà in extenso 

în « Universul » cu data luni 17 sept.) Dupà ce îsi exprimà bucuria cà 

are prilejul sà fie de fatà la reluarea activitàtii judecàtoresti la începutul 

de toamnà al anului judecàtoresc, an al victoriei asupra fascismului si al 

democratizàrii Europei, a adàugat textual : « Acum ea (România) trebuie 

sà lupte mai departe pentru a-si mentine cele cîstigate. Pe màsurà ce-i 

stà la îndemînà, democratizarea aparatului de stat. Nici un cuibar 

reactionar nu trebuie tolerat în aparatul de stat si, mai ales, în corpul 

judecàtoresc. Judecàtorul are o mare putere în dreptul lui de 

interpretare a legii. De aceea, pàrerile lui social-politice intereseazà. 

Càci, dacà e sà se ia un exemplu, un judecàtor burghez în activitatea lui 

va spuraveghea întotdeauna ca legile sà nu se abatà de la principiul 

constitutionalitàtii. Un judecàtor proletar, care doreste ca lumea sà se 

schimbe spre mai bine, va da o interpretare largà legilor noi, în contra 

oricàror impedimente constitutionale. Avocatii au înclinat din timp spre 

organizarea sindicalà.  Dar, între judecàtori aceastà tendintà nu s-a 

manifestat. S-au observat, dimpotrivà, tendinte contrarii » etc.Un 

comentariu al ideilor exprimate mai sus, cred cà este de prisos.Ministrul 

Pàtràscanu a spus si el, între multe altele, despre magistraturà : «Dintre 

toate sectoarele vietii noastre publice, justitia reprezintà un sector încà 

ràmas în urmà din acest punct de vedere » (adicà al democratizàrii). » ; 
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6dec45 Ziarele reproduc azi azi o declaratie fàcutà de ministru de 

Justitie, Pàtràscanu, ziarului comunist « Scânteia ». Din aceastà 

declaratie se vede situatia în care se aflà magistratii care, atunci cînd 

judecà conform constiintei lor, se pot expune la cele mai grave ofense 

si neajunsuri. Astfel s-a întîmplat cu cinci consilieri de la Curtea de 

Apel din Bucuresti, sectia VIII, care au avut sà judece cazul unui 

comerciant, anume Nelu Mihàilescu, în jurul càruia s-a fàcut un mare 

zgomot prin presà, învinuit fiind de ascundere de màrfuri. Completul 

Curtii a gàsit cà acest comerciant nu poate fi pedepsit si l-a achitat. 

Ministrul de Justitie, în declaratia sa, aratà cà a suspendat si pus sub 

anchetà pe acesti magistrati, urmînd a ràspunde « nu de felul cum au dat 

sentinta, ci de culpele personale în legàturà cu achitarea ».  A mai fost 

pus sub anchetà presedintele sectiei, Carol Maier, pentru cà nu a intrat 

în sedintà ca sà prezideze completul. De asemenea, a mai fost 

suspendat si pus sub anchetà judecàtorul de instructie, Sion, care prin 

ordonantà a trimis în judecatà pe numitul comerciant numai pentru unele 

capete de acuzare din cele 9. (Intrebarea e, însà, de ce nu l-a pus sub 

anchetà de la început, ci abia acum, dupà ce a judecat Curtea de Apel). 

Pentru a se vedea în completul sàu declaratia ministrului, atasez aici 

tàietura de jurnal.In legàturà cu cazul de mai sus, am fost informat de un 

alt caz, petrecut cu cîteva zile mai înainte. Un comunist (se spune cà era 

inginer), intrînd la Parchet în biroul procurorilor si fiind foarte 

necuviincios, i s-a atras atentia, ceea ce l-a determinat sà înjure pe 

procurori. Se întelege cà a fost trimis în judecatà pentru ultraj dar, din 

asta se vede cum înteleg, cei din regimul actual, sà trateze pe 

judecàtori. » ;7apr46 :Ministrul de Ràzboi Ràsacanu a cerut trimiterea în 

judecatà a ziarului « Dreptatea » pentru injurii aduse armatei prin 

publicarea în acel ziar a unei caricaturi reprezentînd un soldat român 

purtînd initialele diviziei Tudor Vladimirescu. Nu am putut vedea acea 

caricaturà pentru a-mi da seama dacà articolul era injurios. Ziarul 

« Dreptatea », la rîndul sàu, însà, a cerut sà fie dat în judecatà autorul 

unui articol asupra armatei (Eugen Ionescu), apàrut în revista « Viata 

româneascà », de pe martie a.c., precum si directorii acestei reviste, 

printre care se aflà si M. Ralea, ministru în guvernul actual, articol 

reprodus de ziarul « Dreptatea », în care ofiterii români sunt taxati ca 

« cel mai josnic produs al societàtii românesti », grosolani, mitocani, 

inculti etc. De asemenea, în numàrul de azi, « Dreptatea » someazà pe 

ministrul de Justitie sà dea în judecatà ziarul guvernamental « România 

liberà » pentru o caricaturà în care magistratura e grav insultatà 

(procesul Nelu Mihàilescu). Atasez aci tàietura din « Dreptatea » care 

reproduce caricatura injurioasà din « România liberà » ; 5iulie47 « La ce 

josnicii au ajuns sà se preteze unii magistrati, s-a vàzut zilele trecute 

dintr-un comunicat publicat în ziare, prin care un asa zis « Comitet 
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central al sindicatului magistratilor », fàrà consimtàmîntul prealabil al 

întregii magistraturi, împotriva Constitutiei, si desigur pentru a ajuta 

guvernul în opera lui de epurarea elementelor independente din corpul 

judecàtoresc, - a cerut ridicarea inamovibilitàtii magistratilor – « în 

vederea de a se asigura tàrii magistratura de care are nevoie ( !) » 

Acesta e un document trist al zilelor triste pe care le tràim. Atasez aici 

din ziarul « Jurnalul de Dimineatà », articolul drastic al lui Eugen Cràciun 

prin care se vestejeste aceastà lipsà de delicatete a unor magistrati si 

aceastà decàdere » ; 
Esenta comunismului :TEROAREA : 1mai47 : « Ziarul « Liberalul » de 

ieri, într-un articol intitulat « Apàrarea Omului », referindu-se la situatia 

din tara noastrà si poate si din alte tàri, face, între altele, urmàtoarea 

observatie : « O lume în care toti oamenii suferà, pentru absurda 

satisfactie de a vedea înfàptuit practic ceeace pàrea frumos într-o 

constructie teoreticà, este o lume dementà. Cu atît mai nebuneascà este 

lmea în care s-au uzat în asemenea màsurà resorturile sufletesti ale 

omului, încît el nu mai e în stare nici sà sufere si nici sà se bucure, ci 

numai sà se teamà » ; 5mai47« Guvernul a arestat la Craiova mai multe 

persoane dintre acelea care li se pare cà le-ar putea face opozitia. 

Printre cei arestati se alfà cîtiva avocati, dintre care trei fruntasi ai 

baroului Dolj, I. B. Georgescu, fost primar al Craiovei, si Iovipale, 

membru important al partidului national tàrànesc, si Georgescu-Pitesti, 

membru al partidului socialist independent (C. Titel Petrescu). A mai 

fost arestat si un mecanic al càilor ferate care a figurat în trecutele 

alegeri pe lista opozitiei. Se crede cà vor fi si ei transportati la Pitesti, 

unde e sediul diviziei numità « Tudor Vladimirescu », organizatà in Rusia 

si utilizatà de actualul regim în planurile sale » ; 9mai47« Arestàrile de 

cetàteni efectuate de guvern în toatà tara se înmultesc în fiecare zi. 

Numai în Craiova si judetul Dolj s-a arestat mai mult de 50 cetàteni. In 

toatà tara sunt desigur cîteva mii. Oamenii sunt luati de acasà si porniti 

spre diferite centre de inernare, fàrà ca cineva sà aibà cea mai micà 

umbrà de vinà, decît poate pe aceea cà fac parte dintr-un partid politic 

de opozitie. Pentru ce oare, se întreabà toatà lumea, guvernul sàvîrseste 

aceste nesfîrsite abuzuri ? De ce se teme?Ziarele de opozitie nu sunt 

làcate sà spunà un cuvînt despre înfàptuitele arestàri si sà 

protesteze. » ; 11 mai47« Românii arestati la Bucuresti de guvern au 

fost transportati si internati în închisoarea de la Craiova. Dintre ei fac 

parte unele personalitàti ca Slàvescu, fost ministru de finante, Purcan, 

profesor universitar etc. Cei arestati la Craiova si Dolj, împreunà cu cei 

arestati în Banat (care si ei au fost adusi la Craiova), au fost 

transportati în altà parte, se spune cà în închisoarea Gherla din Ardeal. 

Toti au fost si sunt tratati cu totul neomeneste. Au fost arestati din 

casele lor în timpul noptii, îmbràcati cu ce au putut apuca. Nu au voie sà 
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primeascà de la rude nici rufe, nici îmbràcàminte, nici mîncare. Se spune 

cà li se dà ca mîncare màmàligà si fierturà de stir sau alte verdeturi. 

Nici unul din acesti oameni nu s-au fàcut vinovati cu vreo faptà pedepsità 

de codul penal, càci ei, ca si întregul popor român, stiu foarte bine cà nu 

e acum momentul sà reactioneze într-un fel oarecare. Toatà lumea rabdà 

si tace. Si totusi, chiar fàrà nici o vinà, oamenii au fost arestati » ; 

15mai47 « Atasez aci partea din ziarul « Liberalul » în care a fost 

publicat textul complet al Decretului Presedintelui Truman pentru 

decorarea Regelui României.Iuliu Maniu, presedintele partidului national 

tàrànesc, dupà ce a avut o convorbire cu membrii importanti ai 

partidului în privnta arestàrilor fàcute de guvern din membrii opozitiei ; 

s-a prezentat sefilor misiunilor engleze si americanà càrora le-a expus 

cazul, cerînd sà se ia màsuri de respectarea libertàtii cetàtenilor, 

prevàzutà formal si în tratatul de pace. ;16mai47 « In « Liberalul » de azi 

se publicà stirea sà seful partidului liberal, C. I. C. Bràtianu, si seful 

partidului socialist independent, C. Titel Petrescu, au avut convorbiri 

separate cu Burton Berry, reprezentantul diplomatic al Statelor Unite. 

Deci doi oameni politici români au adus desigur la cunostintà 

reprezentantului american arestàrile efectuate de guvern printre membrii 

opozitiei si starea jalnicà a tàrii prin metodele politice si economice 

întrebuintate de guvern » ; 6iunie47« Radio Londra a comunicat asearà 

cà 6 generali români si douà doamne au putut fugi din România cu 

avionul, aterizînd la Ankara. Se temeau desigur sà nu fie arestati în tara 

româneascà, unde atîtea personalitàti au fost arestate sub simple 

pretexte»; 14iunie47 « In România, ministrul de externe Tàtàràscu a 

înaintat guvernului un memoriu care se pare cà a fost comunicat si 

sefilor opozitiei, prin care declarà cà guvernul prin actiunile si legile 

sale, nu numai cà nu a reusit în nimic folositor pentru tarà, dar a dus la 

ruinà economia tàrii. De sigur se va fi criticînd în acel memoriu si 

actiunea ministrului de interne comunist care a dat ordin sà fie arestati 

fàrà nici o vinà sute de membrii ai opozitiei.Sub pretextul de economii, 

guvernul a scos din functiuni un mare numàr de persoane, profesori 

universitari, magistrati, etc. O coincidentà curioasà a fost însà cà toti cei 

scosi din slujbe sunt mai ales acei care nu s-au înrolat în regimul 

prezent » ; 12iul47«In multe orase din tarà s-au numit comisii interimare, 

în care presedintii ce tin loc de primari sunt simpli meseriasi : pantofari, 

làcàtusi, fàrà nici o pregàtire în materie de administratie si în ce priveste 

cunoasterea legilor » ;16iulie47«din ziarul « Liberalul » în care este 

publicatà scrisoarea lui C. I. C. Bràtianu adresatà primului ministru 

român, în care se aratà punctul de vedere al partidului national liberal 

fatà de conferintele de la Paris privitoare la ajutorarea Europei. Dupà 

cum se vede din aceastà scrisoare, partidul national crede cà, în fata 

nevoilor în care se alfà tara româneascà, ràspunsul guvernului român la 
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initiativa guvernelor din Londra si Paris, nu poate fidecît afirmativ. Se 

stie cà aceastà scrioare nu a avut nici un efect asupra guvernului. El a 

respins invitatia. Mai atasez aci notele guvernului Statelor Unite si 

Angliei adresate guvernului român, privitoare la arestàrile ordonate de 

guvernul român printre membii opozitiei, cetàteni nevinovati, detinuti 

fàrà mandate de arestare si interogati, si ràspunsul cinic al guvernului 

român cà aceastà interventie e o imixtiune în politica internà a statului 

român ; ràspunsul trimis Angliei se terminà cu urmàtoarele amenintàri : 

« Guvernul român se vede în sfîrsit dator sà atragà atentia cà orice 

interventiestràinà e de naturà sà agraveze situatia elementelor vizate de 

màsurile legale ale guvernului luate pentru apàrarea ordinii si 

asezàmintelor Statului» «O comunicare de azi dimineatà la radio 

românesc, la o altà orà decît acea destinatà informatiilor aduce la 

cunostintà cà au fost arestati la 14 iulie fruntasii partidului ntional 

tàrànesc, Mihalache, Penescu, Ilie Lazàr, N. Carandino etc. ar fi încercat 

sà fugà din tarà cu avionul.La ora 12 venind nepotul nostru, Nicu, 

student la Cluj, care aduse un ziar din Bucuresti, cu vesti mai noi decît 

cele care au venit azi în Craiova ; în acest ziar se aratà cà au fost 

arestate 14 persoane, care sunt fotografiate în fata avionului cu care ar 

fi voit sà fugà din tarà. Se spune totusi cà intentia de a fugi cu avionul e 

o înscenare pusà la cale de ministrul de interne. De altfel, din nota 

englezà se vede cà guvernul Marii Britanii stia cà pe lîngà arestàrile 

deja efectuate se vor face altele. Si iatà cà nu a trecut mult timp. Dar 

presupunînd chiar cà acesti oameni au voit sà fugà din tarà, din cauzà cà 

vietile lor erau în primejdie, aceasta nu e o crimà. Printr-un comunicat 

la radio azi la ora 14, numindu-se cei arestati criminali si tràdàtori, si cà 

tot meritul arestàrilor se datoreazà ministrului de interne Teohari 

Georgescu, se adaugà cà ei au fost îndemnati sà fugà de Iuliu Maniu. Din 

aceasta se vede ce se va întîmpla si cu acest vechi si cinstit luptàtor 

român. Atasez si foaia cu vestea acestor arestàri”; 

20iulie47« Intorcîndu-se din Bulgaria, iatà ce au spus delegatii 

guvernului în cuvîntàri tinute în gara Filaret, în fata unei adunàride 

muncitori ce fusese regizatà, despre cele petrecute în tarà « în lipsa lor 

» privitor la arestarea lui Ion Mihalache si ceilalti. Gheorghiu Dej : « Nu 

e suficient sà realizàm ceea ce cereti voi, arestarea lui Maniu. Noi 

trebuie sà lovim fàrà crutare în tot ce s-a strîns în jurul steagului lui 

Maniu. Partidul national-tàrànesc de sub conducerea tràdàtorului Maniu 

trebuie dizolvat si aceastà operatie corespunde obligatiilor tratatului de 

pace pe care România l-asemnat cînd a fost la Paris ! P. Groza: “Iar 

dacà în tabàra lor va mai fi dintre aceia care mai au scînteie de luminà 

în suflet, noi îi sfàtuim sà-si dea seama cà aceastà aventurà nu mai este 

posibilà. De azi înainte nici un cetàtean nu mai poate justifica sederea 

lui alàturi de acesti aventurieri”.Toate persoanele ce vin din Bucuresti 
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spun cà Ion Mihalache, Penescu si celilalti, au fost ridicati fie de la 

domiciliile lor, fie de la clubul national tàrànesc, si cà nu e adevàrat cà 

au voit sà fugà cu avionul. Fotografierea lor în fata avionului e o 

înscenare sau un trucaj. Comunistii care conduc azi tara româneascà, 

sustinuti fiind de rusi, voiesc sà distrugà partidul national tàrànesc care în 

alegeri a avut o majoritate zdrobitoare, dar de care guvernul prin falsul 

ce a fàcut nu a tinut seama. Ei privesc pe Maniu ca pe cel mai mare 

dusman al lor. Se spune despre Iuliu Maniu cà e bolnav si cà e pàzit de 

militarii din divizia zisà de panduri formatà în Rusia si de care se 

serveste guvernul. S-a cerut în asa numitul parlament ridicarea 

imunitàtii lui. De altfel nici el nici ceilalti cîtiva deputati ce au fost làsati 

de formà ca membrii ai opozitiei, nu au luat parte niciodatà la acea 

adunare.Ziarele « Dreptatea » si « Jurnalul de dimineatà », cel dintîi al 

partidului national tàrànesc, cel de-al doilea ziar independent, nu mai 

apar.Iatà cîteva stiri importante din « Adevàrul » venit azi la Craiova. 

Nr. 16.915.« Parlamentul » român a ridicat imunitatea parlamentarà 

urmàtorilor deputati national tàrànisti : Iuliu Maniu, Emil Ghilzan, Aurel 

Lencutia, Vasile Serdici, Gr. Niculescu-Buzesti, Maria Ilie Lazàr. In 

adresa prin care s-a cerut ridicarea imunitàtii, ministrul justitiei declarà 

cà « ei sunt implicati într-o actiune care urmàrea ràsturnarea regimului 

democratic din Româia ».La Arenele Romane din Bucuresti, în fata unei 

adunàri chematà sà asculte discursuri împotriva regimului Franco din 

Spania ( !), Ana Pauker a spus între altele, atacînd cu aceastà ocazie si 

pe cei care nu simpatizeazà cu guvernul : « Averitàm aici pe dusmanii 

nostrii, pe prietenii dusmanilor nostrii, pe simpatizantii dusmanilor 

nostrii, cà pentru scumpa noastrà libertate ( !), pentru pacea noastrà si a 

copiilor nostrii, pentru democratie, vom fi fàrà crutare ». Dupà care 

« Adevàrul » adaugà : « Comentatorii politici vor pune aceastà declaratie 

în legàturà cu nervozitatea stîrnità în lagàrul guvernamental de unele 

manifestàri interpretate ca paralele cu actiunea opozitiei ». Ziarul nu 

explicà despre ce manifestàri paralele e vorba, dar credem cà e vorba 

de o actiune stràinà » ; 26iulie47« In toatà tara guvernul a ordonat noi 

arestàri. In Craiova au fost arestate acum douà zile încà vre-o 6-7 

persoane, printre care a fost arestat din nou avocatul I. B. Georgescu, 

pus în libertate de putin timp ; el a fost arestat din nou cînd mama lui se 

gàsea moartà în casà si urma sà fie transportatà la 

cimitir » ;1octombrie47«  In tarà sunt ordonate de guvern diferite 

manifestatii prin care se cere pedepsirea si chiar moartea lui Maniu. Cea 

mai mare parte din jurnalele radio sunt acum prcedate de alocutiuni prin 

care se aduc critici insultàtoare partidului national tàrànesc, azi 

desfiintat, si se numesc tràdàtori fostii lui sefi, Maniu, Mihalache etc., 

care au fost arestati si care nu pot ràspunde. Poporul în imensa lui 

majoritate stie însà ce sà creadà despre Maniu, si mai stie unde sunt 
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adevàratii tràdàtori.Desi în cartelele vechi de alimente nu mai sunt 

bonuri, totusi guvernul a luat dispozitii ca aceste cartele sà fie 

schimbate si sà fie numai pe o lunà. Astfel zilele acesteas-au dat prn 

circonscriptile de politie respective cartelele pe luna octombrie. A fost 

o îmbulzealà si o pierdere de vreme care a indignat lumea. La intrare 

nici o ordine, intra înainte cel care da cu coatele. Niste haimanale de 

tigani de la mahala vorbeau màscàrii si înjurau pe « ciocoi ». Cînd s-a 

atras atentia celor în drept asupra acestei dezordini, au ràspuns cà au 

ordin sà nu facà nici o observatie. Si de acum înainte asa vor fi 

stràgàniti si jugniti cetàtenii în toate lunile.Dupà asa numitele « epuràri » 

ale functionarilor, au început acum « comprimàrile » cu pretextul 

economiilor bugetare. Acum de curînd s-au « comprimat » un mare 

numàr din membrii corpului didactic, începînd cu profesori universitari si 

terminînd cu învàtàtorii. Este curios cà la cîtva timp dupà aceste operatii 

se anuntà reprimirea în functiune a unora dintre cei oprimati. Motivul 

reprimirii e lesne de înteles : oamenii au fost nevoiti « sà se încadreze 

progresist », înscriindu-se la comunisti» ; 20oct47« Partidul liberal 

Bràtianu este învinuit pe cale penalà de guvernul actual cà în preajma 

încheierii armistitului a cerut de la o unitate militarà 100 revolvere, pe 

care mai tîrziu nu le-a preat. Seful partidului liberal, C. Bràtianu,, a fost 

chemat în fata instantei competente de instructie pentru a ràspunde de 

aceastà « însusire de armament militar ». De asemenea, seful partidului 

socialist independent (de opozitie) C. Titel Petrescu, a fost chemat sà fie 

instruit pentru cà directia partidului sàu ar fi ràspîndit afise tipàrite, fàrà 

a le fi prezentat la cenzurà. (Acestor socialisti li s-a refuzat tipàrirea 

unui ziar). Dupà cum se vede, actualul regim cautà prin toate mijloacele 

sà compromità si sà înlàture opozitia, ceea ce s-a observat si în 

stràinàtate. Radio-America a comunicat cà Micolaicik, seful opozitiei din 

Polonia a fugit din tarà. De sigur cà li se pregàtea arestarea, cum s-a 

petrecut în Bulgaria cu Petcoff si în România cu Maniu, Mihalache si alti 

fruntasi politici ai partidului national tàrànesc.Radio-Londra a comunicat 

în dimineata zilei de miercuri 29 octombrie cà, dupà terminarea 

instructiei, azi va începe la Bucuresti judecarea fostilor conducàtori ai 

partidului national tàrànesc, Maniu si Mihalache, precum si a altor 

persoane, fàcînd parte din acelasi partid politic, printre care unii se aflà 

acum în stràinàtate, cum e Gafencu, Niculescu-Buzesti si alti doi. A mai 

comunicat cà, dupà declaratiile guvernului român, nici un avocat din 

România nu a voit sà ia apàrarea inculpatilor ! In consecintà i s-a dat un 

avocat din oficiu !La ora 2 p.m. în aceeasi zi, postul de radio român a 

anuntat cà într-adevàr în dimineata acelei zile a început a fi judecat 

procesul acestor acuzati, pentru tràdare si spionaj; cà lui Iuliu Maniu I s-

a desemnat din oficiu ca apàràtor Paraschivescu Bàlàceanu, decanul 

baroului Ilfov (cunoscut din toate manifestàrile sale, ca înfeudat complet 
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actualului regim).La dezbaterea procesului ( ce se judecà într-o salà a 

Scoalei de ràzboi de càtre un tribunal militar) iau parte numerosi 

reprezentanti ai agentiilor de presà stràine, printre care Statele Unite si 

Anglia.Radio-America a transmis seara, în limba românà, cuprinsul unui 

articol apàrut în ziarul “New York Times” care descrie starea politicà si 

economicà din tàrile ocupate sau înfeudate Rusiei. Rusii urmàresc în 

aceste tàri nu numai completa robie, dar si sàràcirea si mizeria. România, 

spune autorul articolului, era înainte de ràzboi grînarul Europei si 

furnizorul unei mari cantitàti de petrol. Acum rusii care o ocupà ridicà 

absolut tot ce pot ridica, làsînd populatia pradà foametii, frigului, mizeriei. 

Tot Radio-America a transmis la radio sîmbàtà 1 noiembrie, cuprinsul 

unei scrisori deschise, publicatà în ziarele americane, adresatà lui P. 

Groza, deful guvernului român, de càtre Riposanu, fost consilier al 

legatiei la Washington. In aceastà scrisoare el aratà cà dupà ce a auzit cà 

Iuliu Maniu a fost arestat, a demisionat din functiunea sa, pentru a nu se 

face în nici un fel complice al guvernului român care a sàvîrsit aceastà 

faptà. Cà Maniu, acel mare patriot care luptà de 50 de ani pentru 

drepturile si interesele României, nu poate fi un tràdàtor, asa cum e 

acuzat. In sfîrsit scrisoarea aminteste de interventia lui Iuliu Maniu, în 

timpul guvernàrii generalului Antonescu, ca Groza, actualul prim 

ministru, care pe atunci fusese arestat din ordinul generalului, sà fie 

liberat, si cà prima vizità pe care Petru Groza a fàcut-o dupà liberare, a 

fost aceea la Iuliu Maniu pentru a-i multumi cu recunostintà (aceasta, 

dupà cum se stie, nu a împiedicat pe P. Groza, ca în toate cuvîntàrile 

sale, atît în tarà si stràinàtate, sà atace pe Iuliu Maniu, numindu-l 

tràdàtor).Spre a se vedea cîtà importantà se dà în toatà lumea procesului 

ce se judecà la Bucuresti, notez aci cà Radio-Londra, fàcînd o dare de 

seamà a evenimpentelor sàptàmînii, a subliniat cà atentia lumii a fost 

îndreptatà în Europa de ràsàrit asupra procesului intentat lui Maniu si 

partizanilor sài politici, iar în apusul Europei asupra rezultatului alegerilor 

comunale dinFranta si Anglia. Radio-America vorbeste în toate zilele de 

acest proces numindu-l « farsà judiciarà » ;4noiembrie47« Se stie cà 

încà de multà vreme, guvernul ordonà sà se facà întruniri si sà se aprobe 

motiuni prin care Maniu si partidul national tàrànesc sunt tratati de 

criminali, spioni, tràdàtori. La aceste întruniri au fost obligati sà ia parte 

si functionarii statului, desi în sufletul lor ei au putut sà nu aprobe deloc 

aceastà manifestatie. Dar orice împotrivire ar fi dus la izgonirea din 

functiune si prigonirea.Acum în urmà au fost chemati la prefecturà 

preotii din oras, si li s-a dat ordin, ca în bisericà, la sfîrsitul slujbei 

religoase, sà tinà o cuvîntare în care, de asemenea, sà condamne 

actiunea partidului national tàrànesc si a sefului sàu. Aceasta a adus o 

adevàratà consternare în rîndurile preotilor. Unul din ei (preotul Gronea) 

a îndràznit sà spunà cà o asemenea cuvîntare în bisericà ar fi nepotrività 
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cu rolul crestinesc al bisericii, si cà în orice caz, dacà preotimea ar primi 

un ordin scris de la sefii bisericesti, în acest sens, ar fi nevoità sà se 

supunà. Atît i-a trebuit acelui preot, càci plecînd acasà, a gàsit la poartà 

agenti politienesti, care l-au dus la politie si la închisoare, unde se aflà 

si azi de douà sàptàmîni, împreunà cu cu numerosi alti detinuti politici, 

închisi fàrà vinà, care la puscària din Craiova mor de foame si de frig » ; 

5 noiembrie47« Ieri s-au continuat dezbaterile în procesul Maniu. 

Inainte ca procurorii militari sà rosteascà rechizitoriile, guvernul a tinut 

sà facà nemuritoare scenele procesului, aducînd în salà un aparat 

cinematografic care sà înregistreze pe peliculà chipurile inculpatilor, ale 

judecàtorilor si ale publicului asistent. Dupà care s-a dat cuvîntul pe 

rînd celor trei procurori militari care au cerut o severà pedeapsà pentru 

crima de complot contra sigurantei sigurantei statului si alte crime.Astà 

searà la Craiova (si desigur aceeasi manifestatie s-a organizat si la 

Bucuresti), prefectul si politia au scos pe stradà muncitorii care purtînd 

pancarte cu inscriptia « moarte lui Maniu », unii din ei strigau aceleasi 

cuvinte. In curînd se va pronunta de càtre tribunalul militar sentinta 

contra acuzatilor, si guvernul tine ca tribunaul sà stie cà « poporul » 

întreg este alàturi de el pentru condamnare, si chiar aratà tribunalului 

calea de urmat » ;11noiembrie47 « La închisoarea din Craiova mor 

detinutii pe capete, de lipsà de hranà si frig. Duminecà a murit acolo un 

sàtean din comuna Plopsor. Familia lui a cerut ca medicul legist sà vadà 

cauza mortii, si acesta ducîndu-se la închisoare, a constatat cà moartea 

se datoreazà subalimentatiei si enteritei. A doua zi, cînd cel mort a fost 

ridicat de familie, un altul luase loc lîngà el. Un locuitor din Plenita, care 

pe timpul cînd ne aflam noi acolo, s-a întors de la închisoare unde a 

executat o pedeapsà de 30 zile, era asa de bolnav încît a càzut imediat 

la pat si nu se stie dacà va scàpa. Spunea cà detinutii erau bàtuti în 

fiecare zi, cà li se da 200 grame de màmàligà pe zi si o zeamà în care 

fuseserà cîteva bucàti de praz. Cà desi era frig, nici foc nu li se fàcea, si 

nici acoperàmînt pentru noapte nu li se da. Cine intrà în aceste timpuri 

de « progresism » la închisoare, unde se aflà acum multi nevinovati, 

printre care oamenii politici, estesortit mortii.Invàtàtorii si învàtàtoarele 

din Craiova spun aceste lucruri aproape de necrezut. Agentii guvernului 

au venit la scolile primare si au cerut copiilor sà semneze declaratii prin 

care cer pedepsirea lui Maniu. De la oamenii majori càrora sub 

amenintàri li s-a cerut acelasi lucru, acest guvern « democrat-

popular », a ajuns la copiii cu mintea necoaptà. Nu cred sà se fi petrecut 

asemenea fapte nici chiar la popoarele cele mai primitive » ; 17 

noi47« Se spune, si se pare cà e adevàrat, cà Iuliu Maniu, Mihalache si 

ceilalti condamnati, au fost transportati la închisoarea din Craiova, din 

cauzà cà în Bucuresti ar fi început oarecari miscàri studentesti în 

favoarea condamnatilor. In închisoare si în jurul ei, paza militarà s-a 
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fàcut mult mai puternicà.Regele României a sosit sîmbàtà la Londra cu 

un avion pe care l-a pilotat personal. Cetàtenii Londrei l-au primit cu 

multà simpatie. Seara, împreunà cu regina mamà a fost oaspetele regelui 

si reginei Angliei la Buckingam Pallace. Regele Mihai, dupà cum a 

anuntat radio-Londra, la ceremonia càsàtoriei principesei mostenitoare, 

este cavaler de onoare, avînd ca domnisoarà de onoare pe fiica mai 

micà a regelui Angliei » ; 24 noi47« S-a publicat lista functionarilor 

eliminati din Ministerul de externe de càtre Ana Pauker, în urma 

demiterii lui Tàtàràscu. Sunt peste 150, printre care si vechi diplomati si 

ministrii în diferite state. Unii din ei au fost chiar arestati si trimisi în 

judecatà, ca vinovati de legàturi cu reprezentantii Angliei si Statele 

Unite » ; 30 noiembrie47« O nouà lege de organizare judecàtoreascà, 

alcàtuità dupà principiile « democratiei populare », a fost depusà în 

Camerà si votatà într-o singurà sedintà, cu unanimitate, dupà cuvîntarea 

ministrului de justitie, autorul ei, si a cîtorva deputati care nu au fàcut 

altceva decît sà laude principiile pa care legea e bazatà. Nimeni nu a 

avut de fàcut nici cea mai micà observatie în care sà rezulte cà ar fi 

ceva imprefect din aceastà lege.Si totusi legea aceasta înlàturà principiul 

inamovibilitàtii magistratilor prevàzut de însàsi Constitutia tàrii. Deci 

Constitutia e càlcatà fàtis. Printre inovatiile legii e si aceea a asa 

numitilor judecàtori populari fàrà cunostinte juridice care vor fi 

recomandati de sindicate. Cum acesti judecàtori populari, asistînd pe 

jucecàtorii de carierà de la judecàtorii, tribunale si curti de appel, sunt 

mai numerosi decît acestia, ei vor fi în definitiv aceia care vor hotàrî 

pricina dupà aprecierea lor.Iatà ce a spus secretarul general al 

Ministerului de Justitie (D. Stoican) vorbind salariatilor de la U. C. B. 

Grozàvesti, despre lege si judecàtori de carierà, cuvinte pe care le-a 

repetat aproape identic ministrul Justitiei la Camerà : « La Judecàtoriile 

rurale si cele de la orase, la tribunale si curti de apel, vor fi introduse 

elemente din rîndul sindicalistilor, care vor avea sà judece alàturi de 

judecàtorii de carierà, asigurînd în acest mod cà dreptatea nu va mai fi 

acordatà pe sprînceanà sau pe hotar, cà ea nu va mai fi traficatà ci 

împàrtità celui care cu adevàrat o va avea ». (« Adevàrul » nr. 17026 cu 

data sîmbàtà 29 noiembrie 1947).Iatà ce spun ministrul de justitie si 

secretarul general al ministerului despre magistratura tàrii care ar face 

cinste oricàrei tàri apusene.In acelasi timp cînd legea aceasta e votatà 

într-o singurà sedintà de parlamentul român, în Italia se discutà de 

cîteva sàptàmîni legea organizàrii judecàtoresti, în care principiul 

inamovibilitàtii pentru independenta magistraturii stà în frunte. 

Barourile de avocati vor fi desfiintate. In locul lor se vor alcàtui asa 

numitele colegii în care vor fi primiti individual numai cei admisi de o 

anumità comisie. Nu vor fi primiti ca avocati acei care sunt presupusi a 

avea si alte mijloace de trai, si nici aceia care sunt considerati, ca 
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reactionari. In felul acesta vor fi desfiintati toti acei avocati care au 

fàcut parte din alte partide decît cel comunist si socialist-comunizant de 

la guvern. 

La magazinele înfiintate de acest regim, în care se vînd pînzeturi sau 

stofe în baza cartelii « cu puncte » se fac cozi interminabile. Sotia unui 

ceferist spunea cà a stat 10 ore la aceastà coadà, nemîncatà, asteptînd 

sà-i vinà rîndul» ; 

  

D.eliminarea proprietàtii private, : HAOS, LIPSURI, SPECULA, 

INFLATIE, NESIGURANTA, TEROARE, JAFURI, 

COZILE la bilete de tren 258; urcarea în tren «Ce am vàzut si ce am 

suferit, vom tine minte toatà viata »262 ;  

MANIPULARE, 31mart46 “cursul iernii si în postul Pastilor, au loc în 

toate orasele tàrii numeroase baluri organizate de ad-tie. un mijloc 

guvern de a-si face partizani. Asadar, baluri si petreceri neîntrerupte în 

aceste timpuri de lipsuri crîncene si de ocupatie ruseascà ! O mai bunà 

întelegere a timpurilor si împrejuràrilor nu se putea ! »296 ; 

SECATUIREA TARII : sept.44 : « Acum pîinea e liberà în comert din 

cauza recoltei abundente de grîu de anul acesta » p. 46 : 5sept44 : 
« Astàzi în piatà nu s-au mai gàsit aproape deloc zarzavaturi si fructe, 

mai ales struguri care se gàseau din abundentà si destul de ieftini… 

tàranii care aduc zarzavaturi si fruncte în piata Obor, de unde se 

aprovizioneazà toti negustorii, nu au mai venit cu asemenea alimente, 

unii din ei avînd vitele ridicate de armata sovieticà, altii temîndu-se sà 

nu li se ia pe drum . In toate magazinele din oras se vàd militari din 

armata rosie cumpàrînd màrfuri.Alimentele se împutineazà si se 

scumpesc»,53,54 ;16sept.44.«In piatà si în magazine nu se mai vede 

deloc carne, slàninà, mezeluri, unturà. Untdelemnul nu mai este încà din 

epoca anterioarà venirii rusilor în tarà »,60 ;23sept44 :»Armata rusà 

face în magazine cumpàràturi masive. Ieri mà aflam la librària 

« Universul », unde un grup de trei ofiteri rusi cereau sà li se vîndà 

toate caietele care se aflau în libràrie. Cum în libràrie si îndepozitul ei 

se aflau cîteva sute de mii de caiete, valorînd mai multe milioane de lei, 

le-au cumpàrat pe toate, plàtindu-el în ruble.aceste caiete vor fi trimise 

în Rusia »,63 ; » Rublele si leii sovietici mai au curs numai pînà în seara 

zilei de azi. Cu rublele lor însà, al càror curs impus este atît de ridicat 

(100 lei o rublà), ofiterii si soldatii armatei sovietice au cumpàrat de la 

magazinele din Bucuresti màrfuri în catitàti enorme. Am vàzut în fiecare 

zi pe stradà numeroase grupuri de militari rusi cu bratele încàrcate de 

pachete si cu geamantane noi cumpàrate si umplute cu lucruri.Astfel cà 

pe lîngà faptul cà trebuie sà plàtim despàgubirile fixate prin pactul de 

armistitiu, pr lîngà faptul cà trebuie sà aprovizionàm armata rusà de pe 

teritoriul român, dar a mai trebuit sà dàm màrfuri aproape pe degeaba, 



 83

sub pretextul cà se cumpàrà. De altfel pentru rusi e o surprizà plàcutà 

cà în tara româneascà comertul e atît de liber, cà poti cumpàra ce vrei si 

cît vrei, ceea ce nu pot face la ei în tarà. »65 : (cursul rublei), 14 

(jafuri),15 (aprovizionarea armatei ruse : 28 mai 45 : «Armata rusà nu 

pleacà din tara noastrà si continuà sà adune provizii din toatà 

tara »153) ; rechizitionarea mijloacelor de transport ; secàtuirea pietei ; 

« nemaipomenita scumpete »207;(« traiul a devenit aproape 

insuportabil »153) (iun.45 «rusii îsi hrànesc în tara noastrà trupele lor 

care nu pleacà si transportà mereu vite, cereale si tot felul de bunuri în 

Rusia»,164)(20 iun «noi armate ruse se vor instala în România. Tara de 

acum simte lipsa alimentàrii, va trece, în viitor, printr-o gravà 

crizà »167, 175 ;15 sept.45« In Bucuresti viata a devenit aproape 

imposibilà din cauza lipsei si scumpetei »209 ; « Preturile legumelor si 

zarzavaturilor sunt pur si simplu uluitoare »210 ; oct.45 « grozavà lipsà 

de combustibil si neputinta de a fi aprovizionat, càci rusii nu ne lasà 

decît extrem de putine vagoane si locomotive, o iarnà timpurie ar aduce 

populatiei grele suferinte, în afarà de acelea produse de lipsa 

alimentelor »214 ; 21 noi45. « Rusii ne strîng ca într-o menghinà »; 25 

noi. 45« tara noastrà sunt cca 2 milioane de soldati rusi » ; dec. 45 

« Viata în Bucuresti, ca si în Craiova si ca în toatà tara, a ajuns aproape 

insuportabilà. Oamenii nu mai gàsesc alimente» ; « Craiova e plinà de 

rusi. Cele vreo douà milioane de rusi ce se aflà în tara noastrà, si care 

voiesc sà tràiascà bine ca într-o tarà cucerità, sustrag populatiei 

autohtone alimentele care au fost în foarte redusà cantitate din cauza 

secetei »;23ian46De 4 zile nu s-a mai dat în Craiova deloc pîine. 

Populatia a început sà se exaspereze. Abia azi s-a dat ratia pe o singurà 

zi si, D-zeu stie, cînd se va mai da acum. Cetàtenii se întreabà ce fac 

primarul si prefectul judetului ?Pe lîngà lipsa aceasta crîncenà de 

alimente (carne se gàseste odatà pe sàptàmînà cu 6.000 lei kg, 

zarzavaturi si legume aproape deloc, iar cînd se gàsesc sunt extrem de 

scumpe, spre ex. un fir de praz sau o ridiche micà 300 lei, fasolea 2.000 

lei kg), a venit, în urma noii zàpezi càzute, un ger mare care în timpul 

noptii atinge 22 grade sub zero, tocmai acum cînd combustibilul nu se 

gàseste.Rusii, însà, au de toate, si alimente si combustibil ; taie pàdurile 

noastre si le ard. Imi spunea un silvicultor cà s-au tàiat pentru ei în 

pàduri (sau se duc singuri si taie), suprafete ce erau destinate sà fie 

terminate abia în 1949. » mart.46 : comercianti«distrusi prin 

persecutii,prin nesigurantà,prin asupriri fiscale; « nestabilitatea monedei 

nationale si proasta stare a comunicatiilor si 

transporturilor »;;19oct44: »Viata devine din ce în ce mai grea. Vine 

iarna si nu se gàsesc lemne, oricît ar fi dispus cineva sà plàteascà. 

Petrolul se gàseste în cantitàti foarte mici si de la pretul de 15 lei litrul, 

s-a scumpit de ieri la 25 lei. Carne ½ kg pe sàptàmînà de persoanà sise 
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capàtà cu greu. Pîinea cu cartela : 350 gr pe zi de persoanà, pîine 

popularà (34 lei pîinea de 700 gr) si 250 gr pîine albà (60 lei o pîine de 

½ kg). Cartofii 45 lei kg. Toate celelalte lucruri s-au mai scumpit. 

Stofele s-au fàcut cu 8-12 mii lei metrul. Chiria va fi urcatà din nou prin 

lege. Nu stiu cum va mai putea trài lumea.Ce poate face un functionar 

sau un lucràtor cu leafà fixà de 20-30 mii lei pe lunà ? O sà ajungà sà nu 

poatà mînca decît pîine. In schimb lucràtorii particulari angajati pentru 

repararea caselor, caminagiii etc. cîstigà sume foarte mari. » 16noi44«la 

Palatul de Justitie nu este combustibil. Alaltàieri am fost nevoit sà intru 

în sedintà îmbràcat în palton, pe deasupra càruia am îmbràcat roba.La 

pîine a început sà se facà coadà ; la gaz stau bietii oameni ore întregi în 

grupe enorme si, adeseori, sunt nevoiti sà plece fàrà a fi càpàtat nimic. 

Lemnele sunt fixate oficial cu lei 8 kg si nu se gàsesc. Sare aproape cà 

nu mai existà. Cauza : toate mijloacele noastre de transport au fost 

acaparate de armata rusà si nu putem aduce nici grîu, nici petrol, nici 

lemne » ;28noi44:La brutàrii si la càrutele cu pîine se întîmplà acum 

adevàrate bàtài pentru a se càpàta o pîine. In blocul nostru continuàm a 

sta fàrà càldurà »:1ian45Incepem astàzi un an nou. Nu stim ce va aduce 

el mai tîrziu, astàzi însà gàseste populatia oraselor României aproape 

murind de frig, din cauza lipsei aproape complete a mijloacelor de 

transport pentru aducerea lemnelor si alt combustibil, mijloace de 

transport utilizate aproape exclusiv de autoritàtile ruse, lumea fàcînd 

coadà la pîine si totul de o scumpete insuportabilà » ; 8feb45In urma 

încurajàrii partidelor de stînga, tàranii din diferite pàrti ale tàrii (Cetate 

etc.) au intrat cu forta în mosiile proprietarilor pentru a le lua în 

stàpînire. Ziarele apàrute la Craiova calificau acest fapt drept un « act 

istoric ».18feb45 ;« iarele frontului democratic continuà a publica cu o 

vàdità satisfactie stiti din diverse regiuni ale tàrii în care se aratà cà 

tàranii, cu de la sine putere, expropriazà mosiile « întrucît reforma 

agrarà o facem noi ». Ràmînem la punctul nostru de vedere, scrie mai 

departe ziarul, cà aici nu e loc de nici o satisfactie, ci numai de o adîncà 

îngrijorare. Nu existà pentru tara noastrà o problemà mai gingasà, mai 

susceptibilà de urmàri incalclabile, decît a pàmîntului, a raportului 

tàrànimii cu pàmîntul. Aci trebuie lucrat cu grijà, cu prudentà, si nu se 

poate spune cà e o operà temeinicà, serioasà, aceea de a se intra pe 

mosii, a se împàrtii pàmîntul luînd fiecare ce vrea, fàrà sà existe o lege, 

fàrà sà fie prezente organe de stat care sà facà aceastà operatie». Se 

amintesc revoltele tàrànesti de la 1907 si se terminà astfel : « Reforma 

agrarà e o problemà de stat si trebuie tratatà ca atare ».23mart45Ziarele 

de azi au publicat Legea numità pentru reforma agrarà. Se ia fàrà platà 

proprietarilor de pàmînt tot ce trece peste 50 hectare, în vederea 

împroprietàririi celor fàrà pàmînt. Se iau, de asemenea, de la proprietari 

si se trec în proprietatea statului, tractoarele, batozele, locomobilele 



 85

etc., iar celelalte unelte si vitele trec asupra statului proportional cu 

suprafata de teren agricol expropriat.Deci, proprietarii care au muncit o 

viatà întreagà, care au adus un aport însemnat economiei nationale prin 

munca si priceperea lor si din care multi s-au îndatorat ca sà cumpere 

pàmînt, vor ràmîne acum aproape sàraci. »24mart45Se spune cà în urma 

promulgàrii legii de confiscare (nu se poate spune altfel) a proprietàtilor 

rurale (legea zisà agrarà), unii reprezentanti ai Statelor Unite si ai 

Angliei în România au plecat în tàrile lor pentru a raporta.Se spune cà 

denuntarea de càtre Rusia a Tratatului de amicitie cu Turcia a avut loc 

din cauza urmàtoare : Dupà sugestia sovieticà, Turcia voia sà facà 

reforma agrarà cum s-a fàcut în România, Anglia însà s-a opus, Turcia 

a revenit asupra reformei si aceasta ar fi fost cauza supàràrii 

Rusiei»:27mai45 Traiul a devenit aproape insuportabil. Desi guvernul de 

acum a promis cà va face astfel ca viata sà se ieftineascà, rezultatul 

este cà ea se scumpeste din zi în zi. » ; 13iun45«rusii îsi hrànesc în tara 

noastrà trupele lor care nu pleacà si transportà mereu vite, cereale si 

tot felul de bunuri în Rusia » ; 24 iun45Mà aflu într-unul din momentele 

cele mai descurajante. De aproape o lunà sunt bolnav, am ràcit si 

tusesc. Totusi, sunt obligat sà mà duc la serviciu. Se adaugà, la aceastà 

stare, seceta care a pîrjolit cea mai mare parte din cerealele de anul 

acesta, precum si faptul cà, dupà ce tara e plinà de rusi, va mai veni o 

armatà de cîteva sute de mii de oameni, ruseascà, ce se retrage din 

Austria, unde se spune cà nu are cu ce se hràni, se va instala la noi în 

tarà, mai ales în Oltenia unde, dupà ce s-au ridicat de ei cereale si 

alimente în contul tratatului de armistitiu, acum se va ridica si putinul 

care a mai ràmas si care nu poate fi înlocuit cu nimic din cauza secetei 

amintite.La Craiova s-au si fàcut rechizitii de clàdiri în vederea 

instalàrii rusilor care, de altfel, se vor întinde în toate satele. Se adaugà 

la aceasta scumpetea nemaipomentià a alimentelor în piatà » ;18dec.45 
Viata în Bucuresti, ca si în Craiova si ca în toatà tara, a ajuns aproape 

insuportabilà. Oamenii nu mai gàsesc alimente. Craiova e plinà de rusi. 

Se spune chiar, cà acum sunt si mai multi. Cele vreo douà milioane de 

rusi ce se aflà în tara noastrà, si care toti voiesc sà tràiascà bine ca 

într-o tarà cucerità, sustrag populatiei autohtone alimentele care în anul 

acesta au fost în foarte redusà cantitate din cauza secetei. Ce va fi pînà 

la noua recoltà, numai Dumnezeu stie. » ;11ian45Ieri s-a deschis la 

Londra Adunarea natiunilor (51 natiuni), compusà din vreo 2.000 

delegati. Rostul acestei adunàri este încheierea pàcii, stabilirea 

mijloacelor de înlàturare a ràzboiului în viitor, reglementarea 

întrebuitàrii energiei atomice etc. In magazine, màrfurile sunt pe sfîrsite. 

Se pare cà în fabricile noastre nu se mai lucreazà nimic, iar de importat 

nu e nici o spernatà. Multe pràvàlii se închid, iar pretul lucrurilor ràmase 

este spàimîntàtor. Bàtutul unei perechi de pingele cu materialul 
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cizmarului costà 25.000 lei. Cizmarul care ne lucreazà nouà, întrebat 

asupra acestui pret fabulos, ne-a ràspuns : àsta e rezultatul 

« democratiei » de azi. La Craiova, unde nu mai tîrziu decît în 

septembrie se vindea pîinea fàrà cartelà si cîtà voiai, azi se dà cu 

cartele, la douà zile odatà, adicà 159 gr. pe zi. Uneori trec si mai multe 

zile fàrà pîine. Si, dacà ar fi fàinà de porumb, totul ar fi usor de rezolvat, 

dar fàinà de porumb nu se gàseste. Cînd doi oameni se întîlnesc, nu au 

altà vorbà decît aceasta : cînd vor pleca rusii de la noi din tarà ? Càci 

toatà lumea se simte înnàbusità. Ei sunt ca niste stàpîni în casele 

noastre, ei ne-au luat mijloacele noastre de trai si ne simtitm mai sàraci 

si mai lipsiti în fiecare zi. Si ei stau mereu si se aseazà ca si cum 

sederea lor în tara noastrà ar trebui sà fie de lungà duratà, iar guvernul 

pe care-l avem si organele lui strigà, prin toate mijloacele ce-i stau la 

dispozitie, cà niciodatà în Tara Româneascà nu s-a realizat, ca azi, un 

regim mai democratic, mai liber, mai folositor poporului ! » ; 1 mart46La 

o mare manifestatie cetàteneascà ce a avut loc la Cîmpulung, Const. I. 

C. Bràtianu, seful partidului liberal, a tinut o cuvîntare din care extrag 

cîteva pagini.Dupà de face istoricul actului de la 23 August 1944, 

referindu-se la partidul comunist si la guvernul F.N.D. spune : « Ceea 

ce pot afirma este cà guvernul fenedist, în loc sà refacà si sà sporeascà 

productia, sà restabileascà circulatia, sà refacà ad-tia si sà garanteze 

libertàtile cetàtenesti, a avut un rol cu totul contrar acelui ce îi cereau 

interesele tàrii. El a introdus un regim de dictaturà mai acerb ca cele 

precedente si a distrus productia în toate ramurile economiei 

nationale ». Dupà ce, apoi, aratà cà prin reforma agrarà si, mai ales prin 

modul cum a fost aplicatà, s-a adus agricultura în situatia precarà de 

azi… « Azi nimeni nu mai este stàpîn pe proprietàtile rurale si nimeni nu 

mai are rîvna sà facà o culturà rationalà. Trebuintele populatiei sunt 

acelasi, dar suprafetele cultivate sunt mult reduse, iar inventarul agricol 

a dispàrut. Exproprierile si împroprietàririle se fac pe temeiuri politice, 

cu favoritism si coruptie. Cea mai adîncà incompetentà conduce 

Ministerul Agriculturii, care practicà o politicà de urà contra celor ce au 

lucrat si realizat progresul agricol al tàrii ». Continuînd, spune cà 

partidul liberal, « care de la 1864 a împroprietàrit pe tàrani dîndu-le 15 

milioane de pogoane de pàmînt, nu poate fi în contra împroprietàririi 

fostilor ostasi din ràzboaiele din urmà, dar partidul liberal nu poate 

admite confiscarea proprietàtii. Fiecare cetàtean trebuie sà fie stàpîn pe 

produsul muncii lui si pe proprietatea lui. Noi nu vrem luptà de clasà, ci 

armonizarea intereselor tuturor, proprietari si muncitori ». Expune, mai 

departe, cà industria este aproape distrusà, prin faptul cà activitatea 

comunistà este desfàsuratà în lupta ce cautà sà se creeze între 

muncitori si patroni, pe de o parte si pe de alta, prin siluirea pàrerii 

lucràtorilor.« Trebuie sà dàm lucràtorilor posibilitatea  de a-si aràta 
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liber pàrerile, sà-i scoatem, deci, de sub teroarea cuiburilor de 

comunisti care-i asupresc ». Vorbind despre comert, aratà cà guvernul 

cautà sà-i distrugà prin persecutii, prin nesigurantà, prin asupriri 

fiscale. « Statul nu poate înlocui pe comercianiti » etc. A vorbit apoi 

despre nestabilitatea monedei nationale si de proasta stare a 

comunicatiilor si transporturilor, aràtînd cà, càile noastre ferate si-au 

fàcut si-si fac datoria càtre tarà, dar sunt puse în neputinta de a da 

rezultatele dorite. Terminà vorbind de anarhia moralà de azi, referindu-

se la Gh. Tàtàràscu, « sprijinitorul de ieri si de azi al sistemelor 

dictatoriale » (« Liberalul » cu data 28 febr. 1946).In acelasi ziar se 

publicà stirea cà seful partidului liberal a fost victima unui atentat pus la 

cale de agentii comunisti. Asupra automobilului în care mergea (se pare 

cà spre C-lung), s-a repezit din directie opusà spre el un automobil si 

cà, dacà soferul nu avea prezenta de spirit sà bage masina în sant, ar fi 

fost izbità.De asemenea, în ziarul lor, « Dreptatea », tàrànistii se plîng cà 

mare parte din sediile lor au fost devastate de agenti comunisti, iar 

întrunirile lor fàcute aproape imposibile prin scandalurile si gravele 

bàtài aplicate participantilor de aceiasi agenti. De asemenea, acelasi ziar 

face cunoscut cà s-au încercat douà atentate, unul asupra secretarului 

general al partidului nat.-tàrànesc, Penescu, si altul asupra sefului 

partidului n.t. din Arges.Cei care au fost de curînd la Cluj, aduc de acolo 

stirea cà Maniu si partidul sàu se bucurà de o popularitate imensà, 

portretul sàu se vede peste tot. » ;8ianuarie47 « Sàrbàtorile au trecut 

fàrà sà aducà vreo bucurie în sufletele oamenilor. Lipsurile de tot felul, 

lipsuri de hranà, de combustibil, de articole de îmbràcàminte cele mai 

necesare, pe capul nostru cu rusii care absorb totul, cu nesiguranta în 

viitor, bucuria ce aducea altà datà sàrbàtoarea Cràciunului si a Anului 

Nou a dispàrut din inimi. Cetele de copii colindàtori de altà datà aproape 

cà nu s-au mai vàzut, jucàriilece umpleau odinioarà vitrinele aproape cà 

nu se mai vàd ; iar cînd se gàseste cîte una, cea mai simplà jucàrie de 

lemn si costà 25, 30 mii lei. Am citit în ziare cà jucàrii ceva mai 

complicate costà cu sutele de mii si chiar un million lei.In timpul 

vacantei Cràciunului, un fost coleg al meu de la Curtea de Appel, 

Pàtrascu, fàcîndu-mi o vizità, mi-a spus cà din pensia lui de 600.000 lei 

lunar, în care se cuprinde o pensie de magistrat si cea de invalid de 

ràzboi, nu se poate nici màcar hràni, ne cum sà se mai îmbrace. Cà din 

aceastà cauzà a fost nevoit sà-si vîndà càrtile de drept si un dulap. 

Insuficienta hranei l-a fàcut sà piardà din greutate 7-8 kg. Intr-adevàr, 

cum pot ajunge 20.000 lei pe zi, cînd un kg de carne de porc costà 28-

30 mii lei, un kg gràsime de porc costà 45-50 mii lei, un kg de unt 70-

80 mii lei, un kg fasole 18.000 lei, un kg màlai 6-7 mii lei, o gàinà 50-

70 mii lei, un ou 5.000 lei, un litru de vin 14.000 lei. In ce priveste 

pîinea, s-a fixat printr-o dispozitiesà se dea fiecàrui cetàtena 250 
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grame pe zi. Ei bine, de 5 zile nu s-a mai dat pîine de loc, si asa va 

continua sà se dea si de acum înainte : 250 grame la 4-5 zile odatà. 

Oamenii, plàtind bani grei, abea gàsesc cîte putin màlai sau fàinà de grîu 

cu pretul aràtat mai sus, de la cei care mai au ceva si-l speculeazà.Si 

cel care dà mai întîi semnalul scumpirii, e însusi statul. Astfel pentru 

càile ferate tariful s-a scumpit acum de sàrbàtori, si asa va ràmîne de 

aici înainte, cu 300%. Un bilet la un tren rapid de la Craiova la Bucuresti 

costà 180.000 lei. La trenurile de persoane chiar biletul la cl. III s-a 

fàcut 60-70 mii lei. Si dupà scumpire alt neajuns, care agraveazà si mai 

mult situatia: pe liniile principale circulà acum un tren de persoane la 

douà zile odatà. Motivul, lipsa de càrbuni pentru locomotive.Si de cîteva 

zile altà pacoste pe tara noastrà, si din ziare asupra întregii Europe : un 

frig foarte aspru. De trei zile termometrul se coboarà noaptea la 27-28 

grade sub zero. Din cauza gerului nici tàranii care veneau pînà acum cu 

lemne în oras (500 lei kg) adicà 5 milioane de lei vagonul nu mai pot 

veni. Cele cîteva autobuze ce fàceau transporturi de persoane între 

localitàtile mai importante din judet si Craiova nu mai pot nici ele circula 

din cauza gerului. De altfel deschiderea cursurilor la toate scolile s-a 

amînat, fiindcà în marea majoritate a cazurilor lipseste la scoli 

combustibilul.»; 

19 februarie47 « Ministerul Economiei Nationale al României a dat o 

decizie prin care interzice oricàrui locuitor, chiar la orase, sà aibà o 

cantitate de fàinà mai mare de 15 kg., socotità începînd de acum pînà la 

recolta nouà (adicà pentru cel putin 5 luni). Avem informatii cà echipe 

de ale administratiei vor veni si în orase prin casle locuitorilor pentru a 

ridica tot ce va trece peste cantitatea indicatà. Cum în mod oficial se dà 

la Craiova pîine de douà ori pe sàptàmînà, cîte 250 grame, adicà 500 

grame pe sàptàmînà, si dacà la aceastà cantitate se adaugà 100 grame 

pe zi cît se lasà acelora ce si-au putut face cu mari sacrificii o 

proviziune de fàinà, însemneazà cà ratia de pîine pe sàptàmînà este de 

1200 grame, adicà 170 grame pe zi. Se întelege cà acei care nu si-au 

fàcut o proviziune, vor mînca 70 grame pe zi.In toatà tara, dar mai ales 

în Moldova, situatia alimentarà continà a fi aproape disperatà. 

Presedintele Truman al Americii, fiind informat cà în România sunt multi 

oameni care mor de foame, atrimis cîteva vapoare de cereale, însà cu 

dispozitiunea ca ele sà fie împàrtite de Crucea Rosie Americanà 

(altminteri le-ar lua rusiicàrora nu le pasà cà românii mor de foame). Un 

ziar englez, vorbind despre foametea din România, spune cà situatia e 

adusà nu numai de cei doi ani de secetà, dar si de împrejurarea cà 

România are prea multà lume de hrànit (cred cà aceasta e o aluzie la 

numeroasele trupe ruse care si-au adus si familiile).In Craiova nu se dà 

luminà electricà decît vreo douà ore, de la 8 seara la 10. Restul serii 

trebuie sà ne servim de làmpi cu gaz. Dar nu se gàseste gaz (îl ia tot 
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rusii), cum nu se gàseste nici motorina care pune în miscare masinile 

electrice. Ne gîndim sà facem un fel de festilà care sà ardà în gràsime 

de porc. Dupà cum se vede, ne întoarcem la vremurile primitive.; 21 

februarie 1947« Alàtur  aci tàietura din ziarul « Timpul » cu data de azi, 

în care se vede declaratia pe care presedintele Truman a fàcut-o cu 

ocazia dispozitiei ce a dat sà se ajutoreze cu alimente populatia din 

Moldova, din sînul càreia au murit de foame mii de oameni, si mor în 

fiecare zi cu sutele. Alimentele vor fi împàrtite, spune declaratia, sub 

supravegherea Crucii Rosii americane, reprezentantii Statelor Unite 

liberi fiind sà urmàreascà astfel cum vor socoti nimerit distribuirea în 

tarà a acelor cereale. S-a cerut guvernului român sà dea garantii cà 

produsele ce se procurà de Statele Unite « vor fi întrebuintate în mod 

efectiv pentru a împiedeca repetarea unor situatii ca cea de azi » si i s-

a pus si alte conditiuni, ca, spre ex., sà nu se întrebuinteze nici un fel de 

cereale pentru plata reparatiilor. Acest act de mare umanitate al 

Presedintelui Truman, actul lui crestinesc pentru muritorii de foame din 

România, constituie în acelasi timp o asprà dojanà fàcutà, pe de o parte, 

guvernului român care a dat tot rusilor, làsînd populatia tàrii sà moarà 

de foame, pe de altà parte rusilor, càrora putin le pasà dacà mii re 

români mor de foame. De altfel, cei care au ascultat Radio America au 

auzit un comentariu în care se spune cà guvernul român, în dorinta lui de 

a se face plàcut rusilor, a ridicat toate alimentele ce le-a putut gàsi, 

dîndu-le puterii ocupante.Trebuie, în legàturà cu cele de mai sus, sà 

notez aci, cà fiind întrebati Moldovenii ce vin în Oltenia, pentru a gàsi de 

lucru ca sà poatà trài sau ca sà se înapoieze cu un sàcut de grîu sau 

porumb pentru familiile ce mor de foame, ràspund cu totii cà din zecile de 

mii de vagoane ce s-au ridicat din Oltenia sub pretextul cà se trimit 

Moldovenilor, nu a ajuns la ei absolut nimic. 

A murit zilele trecute la Paris, unde tràia, Elena Vàcàrescu, scriitoare si 

luptàtoare în capitala Frantei pentru sprijinirea intereselor României. 

Corpul defunctei, conform ultimei sale dorinte, va fi adus în România. » ; 

28 februarie47« Urmînd exemplul presedintelui Truman, Anglia a hotàrît 

si ea sà trimità pentru muritorii de foame din Moldova 50 vagoane de 

alimente concentrate din stocurile armatei engleze de ocupatie din 

Italia. Gestul acesta al poporului britanic, care în momentele de fatà 

suferà si el de multe lipsuri, a impresionat profund pe români. 

Ambasadorul României la Londra (Franasovici), într-o declaratie 

ulterioarà fàcutà presei engleze, a aràtat cà actuala foamete din 

Moldova depàseste tot ce s-a pomenit în istoria României si a Europei. 

Aceastà declaratie merità însà o observatie : cui se datoreazà aceastà 

nemaipomenità foamete în România, dacà nu guvernului, al càrui 

reprezentant este, si care a dat tot rusilor, fàrà a protesta, ori ai càrui 
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partizani, cu cerealele strînse din restul tàrii ca pentru Moldoveni, si-au 

fàcut afacerile ? 

La Constanta a si sosit primul vapor american cu alimente care se vor 

transporta cu trenul în regiunile înfometate. 

Se spune cà presedintele Truman ar fi declarat cà fapta rusilor de a fi 

îngràmàdit în România nu numai atîta armatà, dar care au adus la noi si 

sotiile si copiii acestora, pentru a fi hràniti tot de noi, din care cauzà 

românii mor de foame ; este o crimà împotriva umanitàtii 

(…);3martie47 »Din ziarele de azi (« Timpul » si « Liberalul ») aflàm 

urmàtoarele :Un deputat, Rizescu-Brànesti, un om, se pare, cult si 

locuind la tarà, a îndràznit sà spunà în Camerà adevàrul guvernului în 

privinta utilajului agricol, propunînd ca tractoarele si alte masini 

expropriate propietarilor si devenite fier vechi, sà fie redate fie 

proprietarilor de la care s-au luat pentru a se încerca asupra lor o 

reparatie, fie chiar altora care si-ar lua acest anagajament, dupà care a 

adàugat cà « astàzi totul este organizat pentru a se distruge, nu pentru a 

se repara ». Se întelege cà aceastà interventie prin care se spune 

adevàrul, a dat nastere la ironii sau proteste violente.« Liberalul » 

întreabà « Scînteia » comunistà, càreia nu-i scapà nimic din cele ce se 

petrec în tarà si în stràinàtate, cum se face cà pînà acum ea nu a aflat de 

darul generos pa care Anglia l-a fàcut poporului român (alimente pentru 

înfometati). « Cum se face cà primul oficios al guvernului nu este încà 

informat, sau dacà este totusi, de ce atîta discretie ? ».E de observat 

aici cà Bulgaria trimitînd pentru înfometatii români 10 vagoane de 

alimente, toate ziarele regimului au ridicat în slavà acest gest. 

Cehoslovacia trimite si ea 100 vagoane alimente.; 5martie47 “Cu prilejul 

discutiei unei legi prin care actualul guvern vrea sà agraveze si mai 

mult pedepsele din legea sabotajului si a speculei, ziarul “Timpul” de azi 

publicà un articol intitulat “Spectrul controlorilor”, prin care se cere 

guvernului sà remedieze adevàrata cauzà a scumpetei lucrurilor (prin 

faptul cà nu se dau materii prime fabricilor la preturile fixate de guvern, 

din care cauzà aceste materii prime sunt cumpàrate de la tîrgul negru cu 

preturi mult mai mari, iar comerciantii cumpàrà si ei de la fabrici cu 

preturile astfel majorate), - iar nu la efecte, ajungîndu-se astfel la 

rezultatul sà fie pedepsiti oamenii pe care i-a adus în aceastà situatie 

însusi metodele guvernului. (Citind acest articol, care vorbeste de plaga 

controlorilor, ràmîi cu impresia cà acest guvern nu urmàreste altceva 

decît distrugerea industriei si a comertului. Si te mai întrebi : cum se 

pot gàsi materiile prime la unii indivizi speculanti, pe cîtà vreme statul 

nu le procurà ? Cum au ajuns aceste materii prime în mîna numai a 

unora ? Acestia nu cumva sunt protejatii regimului ?) »; 11 martie 

47“Adevàrul” de azi, într-un articol cu titlul “Cifre dureroase”, dupà ce 

reproduce actele oficiale, cà pe luna februarie a.c. au fost în municipiul 
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Iasi 100 nasteri si 335 morti, se întreabà care e cauza acestei 

mortalitàti anormale. A fost vreo epidemie, sau oamenii au murit de 

foame? Si cere autoritàtilor sà dea o explicatie.;23mart47« Bugetul 

României pe anul acesta este alcàtuit dintr-o sumà de lei fantasticà : 40 

mii de miliarde, adicà 40 trilioane lei. Iatà unde ne-a adus ocupatia 

ruseascà si administratia româneascà. S-au mai scumpit si acum de 

curînd taxele postale de 5 ori, taxele de timbru de 10 ori, taxele de 

telefon, si e vorba ca taxele la radio sà se fixeze la 500 mii lei pe an ! In 

timpul acesta functionarii continuà sà primeascà 4-6 sute mii lei lunar, 

adicà pînà la cel mult 20 mii lei pe zi, cînd kilogramul de carne a ajuns la 

40 mii lei, fasolea la 40-50 mii lei etc.Se spune cà pentru luna martie s-

ar acorda functionarilor o gratificatie egalà cu leafa ; dar ce însemnazà 

aceastapentru nevoile lor ?25mart47De 5-6 zile la Craiova nu mai este 

curent electric nici màcar o orà pe zi. Pierd industiile care 

întrebuinteazà curent electric, peird întreprinderile de cinematograf, 

pierd mediciisi clientii lor care au nevoie de acest curent în masinilelor 

electrice. Si o duc foarte greu locuitorii orasului care nu au gaz sà punà 

în làmpi. Se spune cà tot combustibilul îl iau rusii. » ; 3 aprilie47 

« Bugetul României încà nu a fost aprobat de aceea se reuneste Camera, 

din cauza neîntelegerilor dintre partidele ce compun guvernul. 

Comunistii pretind cà bugetul (alcàtuit de ministrul de finante 

Alexandrini din gruparea Tàtàràscu) nu e destul de « democratic » si 

« progresist », adicà nu apasà destul de bine asupra burgheziei.Pînà la 

votarea lui, care s-a amînat pentru sfîrsitul lunii, s-a aprobat o 

douàsprezecime, adicà un buget pe o lunà. Prin legea respectivà s-au 

fàcut deodatà impozitele elementare (agricol, clàdiri, comercial etc.) de 

5 ori mai mari decît anul trecut. Pentru un hectar de pàmînt va trebuisà 

se plàteascà deci cel putin 250.000 lei impozit pe an. Acest guvern va 

aduce în sapà de lemn tara deja sàràcità. Càci de unde vor putea scoate 

oamenii aceste enorme sume ?In atelierele rusesti de lîngà casa noastrà 

nu se mai lucreazà cu atîta febrilitate. Cea mai mare parte din 

autocamioane ori au fost vîndute, ori au fost càrate în Rusia. Au mai 

ràmas putine în curtea atelierului si într-o curte vecinà. In curtea 

Liceului Regina Elisabeta, care era plinà de asemenea autocamioane, nu 

mai este acum nici unul, si locul a fost arat cu plugul. De pe clàdirile 

fabricii unde sunt atelierele, s-au ridicat portretul mare al lui Stalin si 

alte tablouri colorate, precum si steagurile rosii. Au mai plecat si cîtiva 

rusi din oras, dar totusi au mai ràmas destui. Pe toate stràzile te 

întîlnesti cu ei, si continuà a se hràni din sàràcia noastrà si încà cà mai 

trimità si în tara lor » ;6aprilie47“Auzisem, dar nu-mi venea sà cred.Am 

vàzut scris negru pe alb în ziar cà functionarii administrativi si tehnici 

superiori din întreprinderile industriale, comerciale, bànci, asiguràri si 

cooperative ; vor fi plàtiti cu salarii variind între 3.500.000 lei lunar si 
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7.051.000 lei, adicà 17.000 si 33.000 lei ora (Un functionar superior al 

statului abia primeste pe o zi cît primeste un salariat dincei mai de sus 

pe o orà) ; iar muncitorii manuali, dupà clase, vor fi plàtiti cu sume 

variind între 1.331.000 lei si 3.162.000 lei ; adicà cu mult mai mult decît 

un consilier de Casatie). Intreprinderile care vor plàti asemenea salarii 

vor fi nevoite sà scumpeascà de 10 ori preturile care sunt si azi 

inabordabile, si astfel va fi sàràcit complet restul populatiei care trebuie 

sà cumpere, sau va aduce o stagnare si o mizerie completà. Desigur cà 

acesta e scopul guvernului român : sà sàràceascà populatia pentru ca în 

urmà sà-i impunà metodele sale de aservire, dupà metoda comunistà. 

La ce rezultate au ajuns aceste ideologii de stînga, se vede dintr-un 

articol publicat azi în « Liberalul ». Ministrii respectivi francezi au 

raportat în Camerà cà etatizarea gazului si electricitàtii a înregistrat un 

deficit de 18 miliarde franci, cu toatà sporirea tarifelor, iar deficitul pe 

1947 al càilor ferate etatizate este prevàzut la la 18 miliarde franci. De 

asemenea institutiile de asiguràri au mari deficite (acesta e desigur si 

motivul pentru care America achità Frantei împrumutul pe care-l 

promisese în principiu).Si ziarul « Liberalul », comentînd aceastà 

situatie, spune : « Esecul nationalizàrilor înseamnà începutul unei noi 

ere politice. Càci nimeni nu va pretinde cà extrema stîngà îsi mai are o 

ratiune de existentà, atunci cînd vechile ei idealuri se pràbusesc 

succesiv. De aci înainte nu se va mai putea vorbi maselor ca pînà acum, 

de suprimarea proprietàtii particulare ca fiind menità sà înlàture magic 

toate neajunsurile… Aplicarea extremismului duce în mod necesar la 

dàrîmarea lui însusi » ;12aprilie47« Pe de o parte lipsurile si 

constrîngerea generatà din cauza ocupatiei rusesti ; favorizatà de 

guvernul sustinut de ei, pe de alta lipsa de ploi si în primàvara aceasta, 

care face sà se usuce pàmîntul… aràturile pentru porumb sà nu se poatà 

face…vàzînd prin satele pe care le-am stràbàtut grupuri de moldoveni, 

plecati din satele lor din cauza foametei, purtînd pe mînà pînzeturile ce 

le mai aveau acasà, spre a le vine pentru un sàcut de grîu sau porumb 

pe care sà-l ducà, dacà vor fi làsati, celor ràmasi acasà. Alti moldoveni 

s-au oprit în diferite sate pentru a munci cu ziua ca sà se hràneascà pe 

ei si pe cît va fi cu putintà sà ajute si pe cei de acasà. Dar si prin satele 

Doljului bucatele s-au împutinat pentru cà au fost ridicate spre a fi date 

rusilor. Si acum putinul grîu sau porumb ce a mai ràmas, si mai ales în 

urma ultimei scumpiri de 10 ori a muncii si màrfurilor de càtre acest 

guvern care vrea sà aducà în sapà de lemn pe toatà lumea, a ajuns la 

pretul de 300.000 lei banita de 15 chilograme. 

Privitor la ridicarea salariilor a lucràtorilor din întreprideri, am fàcut 

urmàtorul rationament. Lefurile au fost dintr-o datà înzecite. Costul 

màrfurilor se va ridica si el de 10 ori. Dar, nu prea tîrziu se va vedea cà 

ridicarea aceasta de salarii va aduce mizeria lucràtorilor si decàderea 
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industriilor si comertului. In afarà de lucràtori, mai sunt în tarà oameni, 

si acestia formeazà majoritatea, care nu-si pot màri veniturile…micii 

proprietari, functionarii publici si marea masà a tàranilor…populatia 

ruralà nu mai posedà din produsul muncii sale de anul trecut, adicà din 

cereale, nimic. El nu-si poate face nici un fel de venit. Cu ce dar vor 

plàti toti acesti oameni màrfurile al càror pret s-a înzecit ? cea mai 

mare parte nu vor putea cumpàra nimic, multi se vor abtine sà dea 

asemenea preturi. Rezultatul : producàtorii de màrfuri, patronii, nu vor 

putea vinde si ca urmare nu vor putea plàti lucràtorilor salariile. Si 

atunci, lucràtorii care la prima vedere s-ar pàrea avantajati prin 

salariile urcate, vor fi cei dintîi care vor suferi : salariile lor nu vor mai 

putea fi deloc plàtite. Ce va urma atunci ? Desigur, guvernul, condus de 

fractiunea comunistà, prin aceastà manevrà urmàreste ceva. Starea de 

haos si sàràcie îi vor servi în planurile lor.“;8mai47« Nici pînà astàzi 

lefurile si pensiile publice nu au fost plàtite pe luna aprilie. Se pare cà 

nu sunt bani. Càci salariile functionarilor publici ca si pensiile au fost 

màrite cam de 4 ori fatà cu ce sa plàtit pe luna martie. Experienta pe 

care acest guvern o face pe spinarea tàrii e dezastruoasà. Cu gîndul 

desigur de a ruina si restul de capitaluri, a màrit de 10 ori salariile 

lucràtorilor si pretul lucràrilor. Omul acum nu se gîndeste decît sà-si 

procure alimente care s-au scumpit groaznic. In magazinele cu alte 

màrfuri nu mai intrà aproape nimeni. Comerciantii, prin urmare, ca si 

industriasii care nu vor mai putea plasa màrfurile lor, nu vor putea plàti 

enormele impozite la care au fost supusi. Agricultorii care nu mai au 

nimic de vîzare, ba chiar mare parte din ei suferà de lipsuri, nici ei nu 

vor putea plàti impozitele, tot atît de mari, pe proprietàtile agricole. Ca 

urmare, Statul nu va putea încasa. » ; 29mai47 «Asa numitul parlament 

român, a votat fàrà discutie legea Oficiilor industriale, redactatà de 

ministrul comunist al comertului : Gheorghiu Dej, prin care cei interesati 

afirmà cà se va ràpi si ultimul rest de initiativà al industriasilor, punînd 

toate industriile sub controlul Statului, si cà aceasta va aduce o si mai 

mare decàdere a productiei. Dupà cum se vede, partidul comunist îsi 

urmeazà calea lui de a comuniza totul, punînd orice întreprindere sub 

controlul direct al statului. Acelasi parlament a votat legea prin care, 

dupà ce urcà de atîtea ori chiria plàtità la imobilele clàdite, obliga pe 

proprietar sà plàteascà un impozit la stat, începînd cu 60 pînà la 90 la 

sutà din chirie. Aceasta înseamnà desfiintarea proprietàtii, o adevàratà 

spoliere»; 7iun47«S-a votat de asa zisul parlament o lege redactatà de 

ministrul de justitie, comunistul Pàtràscanu, prin care hotàrîrile date de 

diferitele comisii lipsite de juristi, privitoare la exproprierile de mosii, 

sunt considerate ca acte de guvernàmînt si nu pot fi atacate pe nici o cale 

în justitie ! Prin urmare orice abuzuri se vor fi sàvîrsit, ele sunt 

acoperite. Regimul dà încà odatà dovada de cum întelege el legalitatea si 



 94

dreptul»; 19iun47« Se întelege cà Rusia si statele care acum sunt 

satelite ei, printre care si România, considerà aceastà ofertà de ajutor ca 

o tendintà de subjugare politicà.Ziarele regimului la noi vorbind despre 

acest ajutor, îl considerà ca o adevàratà catastrofà pentru România. 

Statele mari ca Anglia, Franta, Italia etc pot primi cu recunostintà 

ajutorul ce care-l considerà ca o slavare, numai România care se sbate 

în lipsuri di mizerie, nu are nevoie de el.Ministrul comunist, Gheorghiu 

Dej, are conduce actualmente politica în România, a plecat la Moscova. 

Dumnezeu stie cu ce lozinci se va întoarce de acolo » ;10iulie47 

«Guvernul tàrii noastre a fixat cotele de grîu si alte cereale pe care 

statul le va lua de la agricultori dinrecolta din acest an. Cotele acestea 

merg de la 10-60 % din totalul obtinut, dupà cantitàti. Pretul fixat de 

stat la chilogram este de 36.000 lei care nu reprezintà nici jumàtate din 

pretul cheltuielilor. In piatà ari cartofii se vînd cu 100.000 lei 

chilogramul, mazàrea teci cu boabe s-a vîndut cu 40.000 lei (si din un 

chilogram mazàre teci nu iese nici ½ kgr. boabe), deci chilogramul de 

boabe a revenit la 80.000 lei, fasolea verde se vinde cu 60.000 lei, 

patlagelele cu 90.000 lei si asa mai departe. Nimic (afarà de varzà) nu 

se plàteste asa de ieftin cum se plàteste de stat alimentul cel mai de 

valoare, grîul.Dacà se mai adaugà la aceasta faptul cà ministrul 

respectiv a luat dispozitia ca impozitul agricol sà se plàteascà în naturà si 

tot  cu pretul fixat de Stat, si faptul cà acelasi minister a màrit plata în 

naturà la masinile de treierat (7 la sutà în loc de 4 la sutà cît s-a  plàtit 

anii trecuti) Statul avîd de scop sà acapareze si acest uium cu acelasi 

pret fixat de el, se vede usor cît de pàgubit este muncitorul agricol. Din 

aceastà cauzà tàranii sunt foarte nemultumiti » ; 8aug47 « Guvernul 

român, dupà ce a încasat de la cultivatorii de pàmînt impozitele în naturà 

(cereale), cu preturi fixate de el, acum a hotàrît cà si impozitele 

datorate de comercianti si industriasi sà fie încasate în naturà, din 

màrfuri, si cu preturi fixate tot de el, pentru a apoi si cerealele si 

màrfurile sà fie revîndute în scop propagandistic, sau cu preturi mai 

mari în scop de cîstig » ; 10aug47« Desi partea de cereale pe care 

guvernul a hotàrît-o, s-a ridicat de la cultivatorul de pàmînt, din timpul 

treieratului care s-a terminat încà de mult, pînà acum nu a început sà se 

dea la Craiova ratia de 250 grame de pîine fixatà. Se dà la economate 

unde sunt înscrisi sindicalistii, dar si acolo trebuie sà astepte ceasuri 

întregi ca la un colhoz ràu organizat » ;13august47« Guvernul, prin 

comisia ministerialà pentru redresarea economicà si stabilizarea 

monetarà, a transmis ieri dimineatà la radio, cuprinsul unie decizii prin 

care toti cetàtenii tàrii se vor înscrie la diferite autoritàti în vederea 

preschimbàrii banilor de azi în lei stabilizati. Termenul de înscriere este 

fixat la 3 zile (12-14 august). Cum însà autoritàtile din tarà nu au primit 

cuprinsul deciziei decît ieri searà, înscrierile nu au putut începe decît 
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azi, prin urmare termenul de trei zile s-a redus la 2 zile. La centrele de 

înscriere e o aglomeratie enormà, cum am vàzut azi de dimineatà la a-tia 

financiarà unde se înscriu pensionarii si cetàtenii din cîteva stràzi ale 

orasului.Din cauza lipsei de sigurantà, tranzactiile aproape cà au încetat. 

Nu se mai fac nici vînzàri, nici cumpàràri. Chiar zarzavaturile care în 

momentul de fatà sunt îmbelsugate în gràdini ( a poluat din nou de 

curînd) se aduc în foarte mici cantitàti în piatà, si din cauza aceasta s-

au si scumpit.Guvernul român a mai gàsit un mijloc de a sustrage din 

produsele agricultorilor. Dupà ce le-a luat înnaturà atît cota stabilità, cît 

si impozitul, a hotàrît cà plata màcinatului la mori se va face numai în 

naturà, si anume din 6 una, iar nu din 10 una cum a fost pînà acum. 

Vama în naturà se ia de stat, plàtindu-se morarilor un prêt în bani, fixat 

tot de stat ! » ;15august47« Astàzi de dimineatà s-au comunicat la radio 

conditiile în care se va face preschimbarea leilor vechi în lei noi 

(monedà stabilizatà !). Aceastà operatie este o adevàratà spoliatiune a 

avutului cetàtenilor si o completà sàràcire a lor. Raportul de 

preschimbare este de 20.000 lei din cei de azi pentru un leu stabilizat. 

Dupà diferite categorii de cetàteni, nu se primesc însà la preschimbare 

decît sume între 1.500.000 lei si 7 milioane lei. Un functionar public (si 

desigur si pensionarii) nu vor putea preschimba decît 3 milioane lei, în 

150 lei noi, ceea ce, dupà preturile noi stabilite ale articolelor de hranà, 

nu ajunge pentru o familie ca sà se hràneascà decît cel mult 3 zile. (Cu 

ei nu-si poate face nici màcar o càmase).Munca cetàtenilor de luni si 

poate ani de zile, capitalizatà într-o sumà de bani pentru siguranta 

vietii, nu ajunge asa dar acum decît ca sà tràiascà cîteva zile. Sàràcia 

generalà, si poate asta urmàresc comunistii de la noi care tin în mînà 

toate frînele guvernului.Iatà cum a procedat Statul spre ex. fatà de 

agricultori. Le-a luat cota de grîu stabilità si le-a plàtit în bani. Dacà 

spre ex. agricultorul a predat statului 1000 kg. grîu, a primit pretul fixat 

de 40 milioane lei. Acum însà acesti bani sunt aproape complet pierduti, 

ceea ce revine la rezultatul cà grîul a fost luat pe gratis. Acelasi lucru 

s-a petrecut cu proprietarii de masini de treierat si cu morarii, càrora 

plata li s-a fàcut tot în bani etc.Iatà cum a spoliat statul pe comercianti. 

Le-a impus ca pînà asearà, (cînd s-au terminat înscrierile în vederea 

preschimbàrii) sà tinà magazinele deschise si sà vîndà tot ce li se 

vacere, în caz contrariu urmînd a fi pedepsiti, marfa confiscatà, 

magazinul rechizitionat etc. Lumea s-a îngràmàdit sà cumpere (ca sà 

scape de bani), iar negustorii azi pierd tot ce au încasat, ca si cum ar fi 

dat pe gratis, ei neputînd preschimba decît o sumà infimà. Si asa mai 

departe.Astàzi la amiaz începe preschimbarea si nu se mai poate 

cumpàra absolut nimic, moneda veche ne mai primind-o nimeni, iar cea 

nouà neexistînd deocamdatà. In piata de zarzavaturi era azi pustiu. 

Ziarele nu se mai predau de la depozit tot din aceastà cauzà.Si acest 
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guvern care sàràceste astfel populatia, a organizat ieri în Bucuresti cu 

partizanii manifestatii de entuziasm pentru stabilizare ! 

In ziarul « Liberalul » de ieri, a fost publicat un aticol intitulat « Uzura 

nervilor », care sintetizeazà perfect starea sufleteascà de azi a 

populatiei românesti. Iatà cîteva rînduri din curpinsul acestui articol : 

« Mult încercatii nervi ai poporului nostru sunt si azi continuu excitati 

într-un climat de luptà fàrà ràgaz si fàrà crutare. Guvernul actual de cînd 

a luat cîrma statului se complace într-o continuà agitatie si agità 

necontenit poporul. Luptele, bàtàliile, campaniile, manevrele, 

încercuirile si lichidàrile se tin lant, tinînd într-o continuà încordare 

viata noastrà politicà, economicà si financiarà… Ràzboiul nervilor e în 

toi, e general si într-un paroxism permanent, fàrà întreruperi sau 

diminuàri, fàrà crutare si fàrà ràgaz. Poporul are însà nevoie de un pic 

de liniste ca sà ràsufle si sà-si poatà cheltui energia – cîtà i-a mai 

ràmas – într-un mod mai util si mai constructiv. »Azi spre searà am 

plecat în oras sà vàd ce se mai petrece. Stràzile pe care se aflà 

localurile de preschimbarea banilor sunt barate de echipe de soldati la 

depàrtare de 100 m de local. Nu se lasà nimeni sà treacà, ci numai 

grupuri de 5 persoane din acelea care trebuie sà preschimbe banii la 

acel local, dupà ce mai întîi au iesit cei dinaintea lor. Pe strada Unirii am 

vàzut trecînd în sus si în jos douà autocamioane avînd fiecare cîte douà 

steaguri rosii, si pe care se vedeau lipite afise mai tipàrite : « Tràiascà 

stabilizarea », « Tràiascà tov. ministru Gheorghiu Dej », « Tràiascà 

guvenul Petru Groza » etc. ; camioanele erau încàrcate cu indivizi care 

scaudau în gura mare versuri pe care nu le-am înteles, dar prin care 

desigur aràtau entuziasmul lor si al poporului pentru stabilizare ! Cei 

care au pregàtit acestà manifestatie sunt foarte slabi psihologi ; cînd 

totà lumea e lovità în chiar existenta ei prin aceastà stabilizare, 

asemenea manifestatii nu produc decît scîrbà si indignare. 

Iatà ce socotealà s-a fàcut azi de cei care trebuie sà primeascà bani 

stablizati. Cu 3 milioane lei pe care are dreptul sà-l preschimbe un 

functionar, el a putut cumpàra pînà acum 20 kg. carne (care se vindea 

cu 150.000 lei kg.) sau 100 litri lapte (cu 30.000 lei kg) etc. Acum, cu 

cei 150 lei, bani noi, ce se dau pentru 3 milioane din cei vechi, nu poate 

omul cumpàra decît 4 kg carne (fixatà la 40 lei), sau 19 litri lapte (fixat 

la 8 lei litrul). Va sà zicà nu numai cà s-a redus în mod atît de nedrept 

cota de preschimbat, dar fatà de banii ce s-au dat, preturile s-au ridicat 

de 5 ori !E multà lume care nu stie cum va trài ! » ; 18august47« Nici 

astàzi nu am parvenit sà iau cei 150 lei bani noi… Erau înaintea mea 

cîteva sute desi am fost la fata locului la ora 7,30 dimineata. Imi spunea 

un coleg cà pentru a obtine un numàr de ordine de la plutonierul, seful 

gàrzii, care le împarte, a trebuit sà vinà de la 3 dimineata. Un prieten îmi 

spunea ieri cà pentru a putea ajunge sà încaseze neînsemnata sumà de 
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150 lei, a trebuit sà astepte de la ora 5 dimineata pînà la ora 12, sub 

vàpaia soarelui. Un altul spunea cà a asteptat douà zile la rînd. Si omul 

îndurà toate oboselile si umilintele, pentru acesti 150 lei, càci fàrà ei nu 

are ce mînca » ;19august47 « In timpul diminetii am stat de vorbà cu 

cîtiva colegi pensionari, profesori, generali la pensie…Ne comunicam 

contrastul dintre visurile de altàdatà ale noastre pentru o bàtrînete 

linistitàn si realitatea dureroasà de azi. Si ne gîndeam la ce va urma de 

acum înainte. Càci comunistii care conduc astàzi tara vor continua cu 

reformele lor de spoliere si înfometare. O clipà de ràgaz nu ni se lasà… 

Toti cetàteni care posedà monede de aur au fost oblicati printr-o lege 

recentà sà depunà la banca nationalà aurul pe care-l posedà, plàtit cu 

pretul fixat. Cei care nu-l vor depune, vor fi condamnati la muncà 

silnicà etc » ; 7sept47« Acum douà zile ziarele românesti au publicat o 

decizie a ministrului agriculturii prin care contractele de arendare de 

pàmînturi, precum si lucrul în dijmà, sunt anulate si interzise, - fiecare 

proprietar de pàmînt trebuind sà-si munceascà pàmîntul în regie. Unde 

vrea oare actualul regim sà ajungà cu aceastà dispozitie, cînd mare 

parte din proprietarii de pàmînt, cîti au ràmas, au ràmas fàrà inventarul 

agricol care le-a fost luat sau distrus la expropriere, si cînd azi nici 

unul din ei nu are bani cu care sà plàteascà muncile -, din cauza 

stabilizàrii. Ce se urmàreste ? In orice caz nu màrirea productiei 

pàmîntului.Cîteva din ziarele din Bucuresti publicà aproape zilnic 

neajunsurile pe care le întîmpinà cetàtenii Capitalei cu aprovizionarea.In 

fata gheretelor de aprovizionare din piete, chiar pentru zarzavaturile si 

legumele care ar trebui sà se gàseascà acum din belsug, se formeazà 

cozi interminabile începînd de dimineatà, înainte de ràsàul soarelui, pînà 

seara dupà apusul lui. Isi pierd oamenii ziua, asteptînd sà capete ceva 

pentru hranà. Suferintele fizice si morale sunt neterminabile. Iar 

administratia nu face nimic pentru a remedia aceastà nemaipomenità 

stare de lucruri. Pînà acum cîtva timp ea putea arunca vina lipsurilor 

asupra secetei de anul trecut si din primàvarà. Dar acum cînd se gàsesc 

de toate, cine mai e de vinà decît lipsa de pricepere sau reaua vointà a 

administratiei ? Si comerciantii care ar voi sà aprovizioneze Capitala, de 

unde sà ia banii trebuinciosi, cînd li s-a confiscat tot capitalul ?In orice 

tarà pînà acum guvernele au urmàrit bunàstarea locuitorilor ; privind la 

ce se petrece în tara româneascà, îti vine sà crezi cà guvernul nu 

urmàreste decît sà aducà în stare de lipsà si de suferintà 

poporul » ;10sept47 « Guvernul român, dupà ce prin legea sub sanctiuni 

severe (muncà silnicà), a obligat pe particulari sà depunà aurul ce 

posedà, acum a anuntat cà Banca Nationalà primeste si argintul chiar sub 

formà de obiecte, plàtind cu 2.300 lei chilogramul. Se vor gàsi desigur si 

din cei care vor poseda si argintul, càci oamenii au ràmas cu aceastà 

asa numità stabilizare, complet lipsiti de bani.Nici pînà azi nu s-au dat 
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lefurile functionarilor publici si pensiile pe luna august. Unii din ei nu mai 

au ce mînca. Iar timpul aprovizionàrilor cu alimente trece.Pe peretele 

din fatà al gàrii Craiova, de la un capàt la celàlalt, se aflà numele lui 

Gheroghiu Dej, format din litere mari de 80 de cm, din lemn vopsit cu 

rosu, fiecare literà fiind înconjuratà cufrunze de stejar. Cred cà de cînd 

existà tara româneascà, o asemenea manifestatie nu s-a mai vàzut » ; 
16 sept47« Ieri s-au depus la Paris asa numitele « instrumente » de 

ratificare a tratatelor de pace cu Italia, iar la Moscova cele de ratificare 

a tratatelor cu România si clelalte tàri ce s-au gàsit în ràzboi cu Rusia. 

De ieri, prin urmare, se socoteste cà au intrat în regimul de pace. Dar 

aceeasi întrebare de mai înainte se pune si acum : se va schimba ceva ? 

Ne îndoim.…situatia aprovizionàrilor în Bucuresti este amenitàtoare si 

produce adevàratà panicà…Cetàtenii se stîng la cozi în fata pietelor 

începînd chiar de la orele 12 noaptea, pentru ca a doua zi dimineata sà-i 

vinà rîndul sà cumpere ceva. Se spune cà multi vin cu scàunelele pe care 

stau si asteaptà. Si de multe ori se întîmplà sà astepte degeaba. S-au 

càzut cozi mai lungi de 100 m. Vorbesc si unele ziare de aceastà 

situatie, dar rezultatele sunt nule. Capacitatea guvernului de vede din 

aceastà stare de lucruri » ;1oct47 « De la asa numita stabilizare, lefurile 

functionarilor si pensiile nu se mai plàtesc lunar ci la 15 zile. Ii e teamà 

guvernului sà nu se îmbogàteascà prea mult functionarii si nu cumva sà 

facà aprovizionàri nemàsurate ! 

Desi impozitele pe clàdiri sau agricole s-au plàtit în unele cazuri pe tot 

anul, în lei vechi, guvernul a luat dispozitia ca sà fie plàtite a doua oarà 

în lei « stabilizati », « banii vechi plàtiti fiind si ei tinuti în socotealà în sà 

în raport de 1 leu stabilizat pentru 20.000 lei vechi ! » ; 1noi47« Din 

tarà. Populatia României a sperat sà aibà la dispozitia sa anul acesta cel 

putin porumbul recoltat, asa cum se prevedea pînà acum într-un anume 

moment. Dar acum cîteva zile s-a dat ordin de blocarea porumbului si 

de instituirea unor comisii care sà plece în toae comunele din casà în 

casà pentru a rechizitiona cel putin 70% din recoltà. Toatà lumea, si mai 

ales tàranii, sunt din aceastà cauzà enorm de abàtuti. La bariera 

Craiovei, cînd am venit luni (3 noiembrie), am gàsit o gràmadà de 

jandarmi si soldati care ies înaintea oricàrui vehicul ce intrà în oras, si 

cautà sà vadà dacà nu transportà porumb sau fàinà de orice fel. Cei 

vinovati sunt trimisi în judecatà, iar produsele confiscate » ; 

11noi47« Dupà mai bine de un an, în care timp nu s-a distribuit 

populatiei de la orase nici màcar o picàturà de untdelemn, acum cîteva 

zile a început sà se dea : 300 grame de persoanà ! In fata cooperativelor 

înfiintate de comunisti si în fata unor magazine autorizate a împàrti ulei, 

se formeazà toate zilele zilele cozi nungi de oameni care sà poatà primi 

putinul ce li se dà » ; 17noi47« In fiecare zi comerciantii la noi primesc 

lovituri grave, în vederea desfiintàrii lor. Sub cel mai mic prtext, 
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magazinele sunt închise, marfa conficatà si patronii arestati.Aceast s-a 

întîmplat acum de curînd cu unul dintre cele mai mari magazine din 

Craiova, fàcînd falà comertului românesc prin activitatea sa ireporsabilà, 

- magazinul Andreescu, al càrui proprietar a fost arestat, precum si cu 

o drogherie etc.In locul magazinelor care aprovizionau pe toatà lumea 

altàdatà cu atîta usurintà si îmbelsugare, - actualul regim înfiinteazà asa 

numitele cooperative de tip comunist, la usa càrora cetàtenii, fàcînd 

totdeauna coadà, ca sà ia mai nimic, asteaptà ceasuri întregi afarà, sub 

cerul liber » ; 17 noi47« In tara româneascà, Vasile Luca, ministrul de 

finante comunist, a luat dispozitia ca acelor contribuabili care nu vor 

plàti impozitele într-un anume timp, sà li se ridice bunuri mobile din casà, 

dupà aprecierea fiscului, si dupà trecerea de 15 zile, fàrà a fi vîndute la 

licitatie ca pînà acum, sà se declare confiscate si date « Incopului » spre 

a le vinde în folosul Statului, chiar dacà valoarea lor va fi mai mare 

decît impozitul. Cu ce vor plàti, spre exemplu, agricultorii impozitul cînd 

li s-a blocat porumbul si cînd deci nu pot vinde din el ? Privitor la aceste 

blocàri sunt multe cazuri, si aceasta ni se aplicà si nouà, cantitatea de 

porumb blocatà e mai mare decît toatà recolta obtinutà. Organele care 

procedeazà la blocàri ascultà de ordinul de la prefecturà ca din cutare 

comunà sà se ridice atîtea sute de vagoane de porumb, si astfel nu se 

tine socoteala de cît a putut omul obtine în realitate pe terenul cultivat. 

O mare amàràciune si descurajare a curpins sufletele agricultorilor. 

Acesti oameni care hrànesc toatà tara sunt complet lipsiti de rodul 

muncii lor.Si comerciantii de unde sà plàteascà impozite, cînd nu fac 

vînzare aproape deloc din cauza lipsei de cumpàràtori care nu au 

mijloace, cînd stocul lor de màrfuri e aproape epuizat, càci li se refuzà 

aprovizionarea cu scopul de a-i desfiinta, iar cererea lor de a li se 

permite încetarea comertului e aproape totdeauna refuzatà.Proprietarii 

de case, cît de modeste, dacà au un chirias, plàtesc douà impozite : unul 

asupra valorii venitului (cel obisnuit), altul asupra chiriei ce li se 

datoreazà, chiriasul fiind obligat ca din chirie sà verse Statului 25-60 la 

sutà drept impozit. Astfel dreptul de proprietate asupra clàdirilor e 

aproape desfiintat » ; 

 

 

E.politizarea sferei publice si  

F.instituirea unui sistem de control si  

G.represiune cruntà asupra cetàtenilor, axat pe pricipiul luptei de clasà ». 

24 ;18ian45Ziarele de azi, sub titlul « Un comunicat în legàturà cu 

ridicarea germanilor », au publicat : « Presedentia Consiliului de ministri 

comunicà : Intrucît circulà diferite zvonuri care nu au temei, se aduce la 

cunostinta populatiei de origine etnicà germanà (nota mea : chiar dacà 

sunt cetàteni români, vezi mai jos) urmàtoarele : Sunt ridicati din ordinul 
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Inaltului comandament sovietic spre a fi dusi în locurile unde se simte 

nevoie de brate de muncà, urmàtoarele categorii de cetàteni de origine 

etnicà germanà : bàrbatii între 16-45 ani, femeile între 18-30 ani, afarà 

de cele care au copii ce nu au vîrsta de 1 an.Dupà ce vor fi ajunsi la 

locurile de destinatie, familiile vor fi încunostiintate sà le scrie si sà le 

trimità pachete. Ridcarea are caracter provizoriu, întrucît este vorba de 

muncà necesarà pentru nevoile ràzboiului ».Astàzi, însà, se dà un nou 

comunicat, se vede dupà interventia autoritàtilor militare ruse, prin care 

se spune numai cà vor fi ridicati si dusi la muncà bàrbatii si femeile (în 

vîrsta aràtatà anterior) fàrà a se face vreo exceptie pentru femeile cu 

copii sub un an si fàrà mentiunea de caracter provizoriu si putinta de 

comunicare cu familiile » ;28mart45Citesc în « Semnalul » de azi 

urmàtoarea informatie : « Se anuntà din Sibiu cà gàrzile cetàtenesti din 

acea localitate, conduse de muncitorul ceferist Boràscu Ion, au arestat 

pe fostul prim ministru Vaida Voevod, ducîndu-l la Siguranta generalà » 

( asadar « gàrzile cetàtenesti », întocmai ca « politia legionarà » de 

altàdatà, aresteazà pe cine gàsesc de cuviintà, si chiar oameni ca Vaida 

Voevod, marele luptàtor de altàdatà pentru drepturile românilor 

transilvàneni, în parlamentul ungar) » ;27noi46 Atasez aci tàietura din 

ziar cu ambele articole. Acum mai bine de o sàptàmînà au fost 

condamnati de Curtea Martialà din Bucuresti, membri ai asa zisei 

organizatii « sumanele negre » ; pedeapsa a fost aproape pentru toti 

munca silnicà pe viatà.Printre condamnati se aflà generalul Aldea, acel 

care a luat o atît de activà parte la arestarea generalului Antonescu în 

vederea încheierii armistitiului si la lupta ce s-a dus în urmà împotriva 

germanilor. Dintre cei condamnati, unii s-au putut refugia mai dinainte 

cum e spre ex. Vintilà Bràtianu (se spune cà a fugit la Triest cu un 

avion), iar genralul Ràdescu, condamnat doi ani, a fugit si el mai înainte 

cu un avion la Malta. » ; 

G. Cine e vinovat de crearea « falsului pluralism17ian46 Gruparea numità 

« Uniunea patrioticà », avînd membri de extremà stîngà (din ea face 

parte si actualul ministru al propagandei, Constantinescu – Iasi, 

cunoscut pentru idelile sale comuniste), s-a transformat în partid 

politic, numit « Partidul national popular » ; 

H.Comunistii si maghiarii :26oct.44 :Un lucru extraordinar se petrece cu 

presa comunistà. Oficiosul acestui partid a acuzat în mai multe rînduri 

pe voluntarii români ce au plecat sà lupte pentru dezrobirea Ardealului 

de nord, cà ar fi sàvîrsit excese contra populatiei ungare din secuime, 

dar fàrà ca, în acelasi timp, sà vorbeascà si de ororile sàvîrsite de 

unguri împotriva românilor.Ziarul « Curierul », mentionînd aceastà 

acuzatie a ziarului comunist, declarà cà dacà existà asemenea excese le 

reprobeazà cu toatà energia. Dar, în acelasi timp, cere o anchetà spre a 

se vedea dacà afirmatiile sunt întemeiate pe realitate càci, spune ziarul, 
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este cert cà civilii unguri din secuime, constituiti în bande de partizani, 

au iesit la luminà, dupà trecerea armatelor operative, luptînd împotriva 

populatiei si chiar împotriva formatiilor de etapà ale armatei. » ;14noi44  

Atasez aici douà tàieturi din ziarul « Universul », una continînd un 

comunicat cu un cuprins care dà de gîndit, adresat populatiei din 

Transilvania de Nord, din care se vede cà acolo nu se pot instala 

autoritàtile românesti fiindcà se opun rusii. Se spune cà ei ar fi numit în 

posturile de conducere unguri trecuti la comunism»;   

 

« PCR a reusit sà-si caute o anvergurà nationalà si si-a impus hegemonia 

numai cu ajutorul Armatei Sovietice, dupà ocuparea tàrii în august 

1944 »31 

« Lovitura de stat (23 august) i-a permis democratiei românesti sà 

reînvie pentru scurtà duratà si a împiedicat impunerea imediatà de càtre 

sovietici si sustinàtorii lor a unui regim stalinist » ??? p.35 

« Datorità prezentei sovietice, PCR a putut obtine în cadrul coalitiei 

guvernamentale o superioritate politicà » 

« Strategia generalà a tuturor partidelor comuniste din zona ocupatà de 

Sovietici si actiunile partidelor comuniste au fost coordonate sau 

ordonate de Kremlin » p.36 

« Elementele aditionale care au favorizat ascensiunea PCR : 

-Abuzurile si nelegiuirile armatei de ocupatie sovietice sfidau toate 

acordurile internationale, autoritatea statului, dreptul international. 

-Aplicarea Armistitiului si defascizarea administratiei a fost un bun prilej 

de abuzuri si nelegiuiri. 

Internàri în lagàre în octombrie 1944 

Legea pentru purificarea administratiei de stat 30 martie 1945 

-Paralizate de lipsa reactiilor occidentale si a actiunilor ferme împotriva 

abuzurilor comise de comunisti, partidele istorice au avut o marjà de 

manevrà redusà ?? 

- Comunistii au folosit în mod eficient demagogia si eforturile de a 

confisca puterea 

-Atacuri propagandistice contra partidelor istorice, calomnii la adresa 

primilor ministri numiti de palat 

-Demonstratii în stil bolsebic pentru destabilizarea tàrii 

-Obiectivul PCR cîstigarea controlului asupra ministerelor cheie 

-Provocàrile, demonizarea adversarilor, ademenirea muncitorilor 

industriali 

Obiectivele si mijloacele utilizate au fost stabilite de Comunisti împreunà 

cu comisarii sovietici. Rol important a avut Vîsinski 

« Politica  de dictat a lui Vîsinski l-a obligat pe tînàrul rege Mihai I sà 

accepte transferul de putere càtre un guvern controlat de comunisti si 

condus de Petru Groza », p. 37. Regalitatea slabà !!!! 
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« La 6 martie 1945 Vîsinski impune formarea guvernului Groza, dominat 

de comunisti ; Nu încape îndoialà cà aceastà la capitulare a conducerii 

tàrii (de ne nu REGELE) în fata preziunilor sovietico-comuniste a 

contribuit decisiv si atitudinea de dezinteresare a puterilor occidentale. 

România era pur si simplu vîndutà rusilor pentru mai multe decenii », P. 

158. 

-« Institutiile statului ( armatà, justitie, politie) au fost controlate si 

epurate de comunisti » 

Acest proces care începe în martie 1945 ca epurare a « opozitiei » si 

infiltrare a elementelor comuniste a luat proportii de masà si a nàscut 

ceea ce a devenit nefasta SECURITATE  

« Strategia PCR de a se prezenta drept partidul dreptàtii sociale si 

egalitàtii economice » : dec44 :Comisariatul general al preturilor a dat o 

decizie prin care salariile lucràtorilor si functionarilor particulari s-au 

ridicat de 6-10 ori fatà de 1940 ; 

« Cu spirjinul armatei sovietice comunistii români « pregàtesc o loviturà 

menità sà lichideze ultimele elemente ale democratiei parlamentare si sà 

transforme România într-un regim de tip sovietic » 44-45, 2 guv. 

Sànàtescu, 1 guv. Ràdescu. 

-Liderii PNT si PNL au înteles cà  « occidentalii îi abandonat treptat », p. 

37 

-“Ràzboiul civil din Grecia era principala prioritate a Occidentului” + 

Persia, Conf. Pace, s.a. 

« Fortele democratice din România au fost làsate sà se descurce 

singure » 

« deportarea în URSS a zeci de mii de sasi si svabi » 

« la 8 noiembrie a fost înàbusità în violentà si singe o grandioasà 

manifestare anticomunistà în Busuresti » (ultima pînà în 1987) 

In 1946, Comunistii români au beneficiat de pe urma falsului pluralism al 

regimului Petru Groza, p. 37. Cine e vinovat de crearea « falsului 

pluralism » ?? 

« Democratiile occidentale nu intentionau sà intervinà printr-o actiune 

fermà în favoarea democratilor asediati ai României » p. 38 

« Armata sovieticà ocupa teritoriul României si PCR, controlat si sprijinit 

de sovietici, a exploatat situatia existentà pentru a instaura un regim 

stalinist. 

« PCR care controla guvernul si-a extins controlul asupra întregii 

societàti » prin : 

-distrugerea singurelor forme oficiale de opozitie – partidele istorice. 

SLABICIUNEA PARTIDELOR ISTORICE 

-falsificarea alegerilor 19 noiembrie 1946 ^prin : 

-Prefectii comunisti si bandele “revolutionare”, terorizarea alegàtorilor 

p. 38 
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-Controlul asupra Parlamentului dupà 1946 a permis PCR sà intensifice 

procesul de comunizare a tàrii 

-Ministrul justitiei, Pàtràscanu ia màsuri pentru epurarea sistemului 

judiciar si pedepsirea tuturor colaboratorilor cu regimul lui Antonescu 

« Procesul de supunere a justitiei a început imediat dupà preluarea puterii 

de càtre comunisti » p. 396. Procesul începuse deja din 1944 !!! 

Instantele au fost subordonate prin Legea din 31 martie 1945 pentru 

judecarea criminalilor de ràzboi. 

- Desfiintarea principiului inamovibilitàtii. 

-Pensionarea masivà a judecàtorilor. 

-Puternica si brutala epurare a corpului judecàtorilor. 

-Sindicalizarea judecàtorilor. 

CONTROLUL PRESEI, INTELECTUALITATII, CULTURII, RADIOULUI 

-Legea din 12 martie 1945 Decret lege pentru epurarea presei, a lovit în 

presa partidelor democratie 

-A fost boicotat sistemul de difuzare a presei opozitiei ; 

-S-a instituit cenzura clandestinà si agresivà exercitatà de tipografii 

comunisti : 

-Legea din mai 1945 pentru epurarea elementelor reactionare de la 

Societatea Românà de radio difuziune 

-In august 1945 s-a creat Uniunea Sindicatelor de artisti, scriitori, 

ziaristi, de obedientà comunistà condusà de Sadovanu, p. 488 

-Comunizarea presei ; 

-Actiuni de intimidare si reprimare a presei necomuniste.  

-Vocea opozitiei nu s-a mai auzit.  

- O sustinutà propagandà a ideii « democratiei populare » opusà 

« monarhiei constitutional ». 

« Liberalii lui Tàtàràscu, Partidul Tàrànesc al lui Anton Alexandrescu, 

merg pe lista BPD în alegeri si sunt amintiti doar la aparatul critic, p. 25. 

Ei sunt vinovati de distrugerea democratiei românesti, p. 38 

-Principala tintà a comunistilor a fost PNT. 

-Episodul Tàmàdàu din iunie 1947 a pus capàt existentei partidelor 

istorice, p. 39 ??? 

IN FAPT PARTIDELE ISTORICE SUNT SCOASE DIN VIATA SOCIETATII 

ROMANESTI DIN  MARTIE 1945  !!! 

A. DEZASTRUL ECONOMIC 

- Devalizarea economicà a tàrii dirijatà si pusà în slujba URSS 

-Pauperizarea populatiei. « Crearea unei crize social-economice acute 

provocatà de decizii de guvernare ale administratiei care a pus interesul 

economic în slujba ocupatului a accentuat confruntarea politicà si 

polarizarea socialà » 
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« Prin politica de diminuare bruscà a posibilitàtilor de dobîndire a 

mijloacelor de subzistentà s-au redus sansele coalizàrii structurilor de 

rezistentà la ascensiunea comunismului » 

AGRICULTURA : 

Reforma agrarà din 23 martie 1945 « nu a avut drept scop consolidarea 

micii proprietàti, si distrugerea marii proprietàti agricole », p. 426 

-Introducerea cotelor a fost un adevàrat cosmar pentru tàrànime. 

-A fost un instrument al luptei de clasà. 

-Omul este adus la limita supravietuirii. 

Politica economicà, jaful economiei în slujba armatei de ocupatie a avut 

« efecte dramatice asupra populatiei » 

 

Observatii 

- Raportul abundà în detalii minore, nesemnificative, can-canuri 

jurnalistice, dar omite personalitàti importante ale “opozitiei” 

democratice complice la fàràdelegile comise de comunisti. 

-Se exagereazà rolul monarhiei pàstrarea democratiei si se omite rolul 

funest, nefast în slàbirea democratiei parlamentare 

-Si dacà ar fi avut o democratie parlamentarà putrernicà, maturà, cu 

partide solide, România ar fi fost comunizatà. 

-Abandonarea de càtre Occident a fost fatal. Nici o democratie din 

spatiul de control al Armatelor Sovietice nu a supravietuit. 

-Raportul este o comandà politicà, vorbeste de Constanta Cràciun care «  

a exprimat dragostea netàrmurità pentru Stalin » la congresul I al PMR, 

dar nu aminteste de Mihail Sadoveanu decît « en passant » p. 39 

-Raportul deraiazà în amànunte si intimitàti nesemnificative, inutile, de 

intrigà màruntà (Ana Toma, Pantiusa, s.a.) p. 43, activisti de partid care 

si-au botezat copiii Ana sau Gheorghe p. 44, Valter Roman, origine 

maghiaro-evreiascà…  

-Raportul sugereazà posibile variante de evolutie, Ce ar fi fost dacà ? 

Dar nu analizeazà variantele si atunci cînd aminteste de pozitia luatà de 

« componentele opozitiei democratice » acceptarea de Rege a guv. Petru 

Groza, pozitia lui Tàtàràscu… 

- Capitole extinse si laudative la adresa lui Pàtràscanu al càrui rol în 

impunerea regimului Groza a fost determinant. ?? 

-Raportul denatureazà realitatea istoricà în ce priveste minoritatea 

maghiarà si locul ei în ascensiunea comunismului în România prin : 

Afirmatia cà în 1946 administra 11% din pàdurile românesti prin 

composesorate. P. 522.532 

-Fonduri bisericesti 

« Politica nationalà a României interbelice un esec cu grave consecinte 

asupra sanselor de supravietuire a comunitàtii maghiare » p. 524. Raoul 

Sorban. 
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- Inexplicabilà folosirea termenului « baronii » lui Deju p. 105. 

« executanti servili » ai ordinelor lui Ceausescu 

« impunerea sistematicà de elite false » 

« sistem politic ierarhic, rigid si autoritar » 

« actori ai cultului delirant al lui Ceausescu » Dutescu…  

II. A doua victimà a comunistilor a fost PSDR C. Titel Petrescu. 

-Comunistii au forta scindarea partidului cu ajutorul « factiunii 

colaborationiste » conduse de Th. Iordàchescu, Misa Levin, Lothar 

Ràdàceanu, Barbu Solomon, Stefan Voitec. 

X. 1948 

Teroarea dezlàntuità : p. 160 

14 mai 1948 arestàri politice în masà  2.000.000 arestati si detinuti 

 

TRASATURI REGIM CEAUSESCU/ 

“Bizantinismul a triumfat în cultura politicà 

III. Primul pas càtre instaurarea dictaturii proletariatului : august 1947, 

dizolvarea PNT ??? 

-Ultima loviturà, 30 decembrie 1947 

 IV. Pàtràscanu sau « Calea spre socialism româneascà », p. 46-47 

Uciderea lui, în 1945, a echivalat cu « o loviturà de gratie datà oricàrei 

sperante de dezvoltare a unui comunism national românesc autentic » p. 

47. 

V. In sfera economicà : guv. Groza a actionat pentru distrugerea 

economiei bazatà pe piatà, pe proprietatea privatà si crearea unei 

economii planificate de la centru. 

-Comunitii preiau : Ministerul Industriilor, 28 dec. 1946, nationalizarea 

Bàncii Nationale Române, 11 iunie 1948 nationalizarea întreprinderilor 

industriale, bànci, societàti de asiguràri, mine, societàti de transport. 

AGRICULTURA : 

-Abolirea proprietàtii private Ref. agrarà 1945 : 1.057.674 ha la 796.129 

familii 

VI. STALINIZAREA SOCIETATII : 

A. Distrugerea completà a societàtii civile si înregimentarea cietii 

culturale si a culturii  p. 49 

B. Controlul comunist al : 

-Ministerului Justitiei 

 -Sistemul juridic a fost reconfigurat în asa fel încît cà-l priveze 

pe cetàtean de orice sistem de protectie, de apàrare. 

 -Sistemul juridic a devenit un instrument al regimului comunist, 

p. 49 
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 « Lucretiu Pàtràscanu » unul dintre liderii cei mai înzestrati si 

mai populari ai partidului », p. 50-56, apreciazà Raportul, dar si cel mai 

eficient în impûnerea regimului comunist ???? Capitol extins si laudativ. 

De ce ?? 

-Ministerului de interne 

VII. Viata intelectualà. Reniterpretatà, cenzurà 

 

VIII. Alegerile 1946: 

“amînarea lor pînà cînd mecanismele de informare si influentare a 

populatiei si de prefabricarea a rezultatulu votului au fost puse la punct » 

p. 130 

-Intimidarea opozitiei, violentarea liderilor, interdictia sau cenzura 

presei, boicotarea manifestàrilor publice ale opozitiei. 

-Subordonarea tuturor institutiilor publice, epurarea celor dusmànosi din 

administratiei, justitie si politie 

-Crearea unei platforme electorale moderate si a unor aliante largi BPD 

cu factiuni ale partidelor istorice 

-O legislatie electoralà care sà permità modificarea rezultatului votului 

-Campania electoralà marcatà de : 

Violentà împotriva opozitiei 

Intensà mobilizare politicà 

O uriasà fraudà 

« Comunistii au obtinut o legitimitate externà » p. 131 

Masuri ulterioare : 

-Arestarea în cîteva luni a zeci de mii de români dupà alegeri. 

-Difuziunea politicà prin functiunile create în 1945-1945. 

IX/ 

Anul 1947 a cunoscut 5 mari campanii de arestàri pe motive politice: 

-martie si mai persoanele « vinovate » de esecul comunist în alegeri 

-PNT obiectul a 3 valuri de arestàri în iulie, august, decembrie 

Desfiintate PNL si PSDR 

Desfiintate organizatiile societàtii civile 

TRASATURI REGIM CEAUSESCU/ 

“Bizantinismul a triumfat în cultura politicà a comunismului românesc : 

intrigi, eliminarea inamicilor, conspiratii, duplicitate, demagogia ajunsà 

boalà nationalà, respingerea problemelor, manipulare, înselàciune” 

“Ceausismul variantà a dictaturii nomenclaturii” 

Ceausescu a ales varianta “autarhiei de tip albanez” 

« Gàlàgiosii scriitori national-stalinisti » 

« Aparatul ideologic menit sà îndoctrineze populatia » Protocronistii  

« REVOLUTIA ROMANA » p. 618-625 

Servilism fatà de URSS 

Anihilarea statului de drept si a pluralismului politic 
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Distrugerea partidelor politice 

Regim dicatorial înfeudat Moscovei 

Sovietizarea fortatà a României 1948-1856 

Politicà de exterminism social 

Persecutii minoritàti etnice, religoase, cult sexaul 

Exterminarea detinutilor politici,partizani 

Represiuni… 

Distrugerea patrimoniului istoric si cultural 

Politicà demograficà fortatà 

Alimentatie rationalà 

Masacrarea cetàtenilor decembrie 1989 

« Nomencaltura » a fost o castà parazitarà care a fàcut posibilà dictatura 

si perpetuarea ei », p. 636 

PROPUNERI : 

-Mueele sectii referitoare la ororile counismului 

-Televiziunea Memorialul durerii 

-Participarea armatei române la ràzboiul împotriva revolutiei bolsevice 

din Ungaria 1919 

-Pensii la nivel minim al tortionarilor, procurorilor, nepmncalturii 

-EXISTENTA UNUI SISTEM JURIDIC CORUPT AZI » p. 639 

 

 

IN INTERIOR : 

 

 

Teroare (iun.45, »lipsà completà de libertate si de putintà de 

criticà (regimului= fascism)»168,9 ; « cine nu e cu guvernul si nu laudà 

actiunile lui e numit si tratat ca fascist… partidele de sub sefia lui Maniu 

si Bràtianu sunt în situatia de a nu putea spune un singur cuvînt »169) 

(iul.45, p.n.t. si p.l. erau scoase din viata politicà, anihilate, fàrà presà, 

fàrà activitate :173) (« Cum oare, acesti acuzatori care, de altfel, declarà 

mereu cà vorbesc în numele dreptàtii, pot sàvîrsi aceastà mare 

nedreptate de a aduce acuzatii cuiva care stiu bine cà nu se poate 

apàra, care e oprit sà se apere »173) haos, lipsa produselor, inflatie, ; 

« Dezacorduri între social-democratii de sub conducerea lui C. Titel-

Petrescu si comunisti, cei care vor sà slàbeascà Frontul unic 

muncitoresc sunt în slujba reactiunii si trebuie considerati dusmani ai 

clasei muncitoare»222 ; 9 noi.45 « Ziarele calificà menifestatia de ieri 

drept o miscare de fascisti si reactionari, acuzà pe Maniu si Bràtianu, iar 

ministrul de Interne amenintà cà ia cele mai severe màsuri »238 ; «12 

noiembrie, guvernul a convocat în Piata Natiunii o mare adunare pentru 

a protesta împotriva « anarhistilor, fascistilor si criminalilor » care cu 

ocazia zilei de 8 noiembrie au provocat moartea cîtorva muncitori.Ca 
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discursurile sà fie auzite în oras, s-au instalat puternice megafoane. 

Ziarele grupàrilor ce formeazà guvernul au apàrut în doliu,comunicate si 

dàri de seamà fulgeràtoare, cerînd moartea lui Maniu si Bràtianu si a 

« fascistilor » condusi de ei… La fabrici, muncitorii, în institutii, 

functionarii, au primit ordin sà vinà, in corpore, sub amenintarea 

îndepàrtàrii de la lucru sau din functiune. Multi însà s-au exchivat »239; 
noi. 45 « S-a publicat ieri în ziare informatia cà circulà azi în Tara 

Româneascà hîrtii de bancà de peste 1.000 miliarde lei. In martie acest 

an (adicà abia acum 9 luni), nu circulau decît ceva mai mult de 400 

miliarde. Dupà cum se vede inflatia merge cu pasi repezi »248 ; 

CICBràtianu mart.46 « sà dàm lucràtorilor posibilitatea  de a-si aràta 

liber pàrerile, sà-i scoatem de sub teroarea cuiburilor de comunisti 

care-i asupresc»,283; mart.46 « stirea cà seful partidului liberal a fost 

victima unui atentat pus la cale de agentii comunisti »284 ; 

Propaganda comunista :sept44 « Comunistii din tara noastrà si cu 

socialistii, formînd acum un bloc, au tinut azi mari întruniri, la care au 

asistat un mare numàr de muncitori. Un prieten îmi spunea cà a vàzut 

plancarde pe care scria : « Tràiascà generalul Malinovschi » 

(Malinovschi e generalul rus care conduce operatiile în Serbia si 

Transilvania), sau « Vrem guvern comunist » etc. Comunistii au azi în 

Bucuresti 4 ziare. Face impresia cà ei vor sà-si întàreascà influenta în 

tarà si sà punà mîna pe putere, profitînd de timpul cît armatele ruse se 

aflà în tarà.In zadar fac în continuu declaratii Iuliu Maniu si Dinu 

Bràtianu, sefii partidelor national-tàrànesc si liberal, cà acum guvernul 

trebuie sà se îngrijeascà de purtarea ràzboiului, de alimentarea armatei 

ruse, de plata despàgubirilor, de însàmîntarea pàmînturilor (mare parte 

din vite au fost luate de armatele ruse), càci altminteri riscàm sà murim 

de foame, si cà va fi timp dupà încheierea pàcii sà ne ocupàm si de 

chestiuni politice privitoare la structura societàtii si statului, în zadar 

toate acestea, càci ei tind sà acapareze cît mai multe locuri la guvern si 

sà aplice chiar acum reformele programului lor» ;13oct44 : » Atmosfera 

politicà la noi în tarà e grea si amenintàtoare. Reprezentantii din guvern 

ai partidelor de stînga (comunist si socialist, Pàtràscanu si Titel 

Petrescu) s-au retras din bloc, astfel cà blocul asa numit democratic, a 

fost dizolvat.Ce pretindeau reprezentantii acestor partide ? Ca blocul sà 

fie làrgit prin elemente ale unor formatiuni satelite tot de extremà 

stîngà.Scopul urmàrit este vàdit : comunistii si socialistii vor o 

majoritate în guvern pentru a impune tàrii aplicarea principiilor lor. 

Chiar au declarat prin ziarele lor cà-si asumà ràspunderea guvernàrii »: 
14oct45Ziarele apàrute azi de dimineatà sunt pline cu discursurile unora 

dintre membri guvernului român si ale reprezentantilor sovietici, cu 

prilejul restituirii vaselor românesti României de càtre Rusia. Aceasta a 

fost o nouà ocazie pentru ca sà se glorifice prietenia dintre Rusia si 
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România si, în esentà, sà se spunà ceea ce a spus ministrul de externe 

român, Tàtàràscu : « Suntem (guvernul) izvorîti din nàzuintele tàrii si în 

slujba acestor nàzuinte ne vom face datoria pînà la capàt ».8noi45Cu 

prilejul zilei de 7 noiembrie, aniversarea revolutiei ruse (28 ani) au avut 

loc manifestatii si cuvîntàri, nu numai în Rusia, dar si în România, 

ordonate de guvern. Astfel, în Bucuresti, ministrul de Justitie 

Pàtràscanu, secondat de consilierul de la Casatie, Brosteanu, au 

convocat încà cu o zi înainte, 6 noiembrie, în sala de sedinte a sectiei a 

Curtii de Apel, pe magistrati si avocati, pentru a le tine cuvîntàri 

aràtîndu-le binefacerile revolutiei ruse si datoria pentru România de a 

se încadra în aceastà politicà (Eu si alti multi nu am ràspuns acestei 

convocàri).Dar, ca si cum aceasta nu ar fi fost de ajuns, pentru ieri 

ministrul de justitie a luat în ajun dispozitia ca instantele judecàtoresti 

sà nu lucreze, trimitîndu-se astfel acasà oameni care sosiserà în 

Bucuresti cu mari sacrificii. Tot ieri s-au convocat adunàri în diferite 

piete ale Bucurestiului, unde s-au tinut discursuri despre revolutia 

bolsevicà. » ;31martie46 Am pierdut din vedere sà notez la timpul sàu cà 

în cursul iernii si chiar acum, în postul Pastilor, au avut loc în toate 

orasele tàrii numeroase baluri organizate de ad-tie. Acesta e unul din 

mijloacele guvernului de a-si face partizani. Aceste baluri nu sunt numai 

anuntate prin afise mari, dar si prin megafoane. Chiar zilele trecute, un 

megafon de la Prefecturà anunta un asemenea bal. Asadar, baluri si 

petreceri neîntrerupte în aceste timpuri de lipsuri crîncene si de 

ocupatie ruseascà ! O mai bunà întelegere a timpurilor si împrejuràrilor 

nu se putea ! » ; « s-a sàrbàtorit cu mare fast la Bucuresti si în 

provincie aniversarea zilei de 23 august 1944, ziua armistitiului. Ca si 

pînà acum, ziarele fenediste si afisele numeroase, si care costà scump 

tara, ce s-au lipit pe ziduri, încearcà sà atribuie regimului de la putere 

realizarea acelui mare act. Cu drept cuvînt, însà, ziarul « Liberalul » a 

somat zilele trecute presa fenedistà sà precizeze cine dintre guvernantii 

de azi, afarà de Pàtràscanu, a luptat sau participat la conducerea acestui 

eveniment (si dovedeste cà multi dintre cei alfati azi la putere erau în 

slujba germanismului). Acelasi ziar, sosit azi, contine un articol al lui C-

tin I. C. Bràtianu, în care aratà rolul sàu si al lui Maniu, precum si acela 

foarte important al Regelui, pentru pregàtirea si realizarea 

evenimentului. Aceste lucruri sunt, de altfel, cunoscute de toatà lumea, 

numai cà actualul regim, falsificînd adevàrul, voieste sà se împàuneze cu 

toate aceste merite. Intr-un alt articol din acelasi ziar, intitulat « 23 

august 1944 », dupà ce se înfàtiseazà lucrurile în adevàrul lor istoric, se 

încheie astfel : « De aceea, cînd se sàrbàtoreste cu atîta falà ziua 

întoarcerii României la aliantele ei firesti si se aseazà, cu drept cuvînt, 

ziua de 23 august drept un temei de seamà al situatiei tàrii noastre în 

fata Conferintei de pace, un elementar simt de dreptate ar trebui sà se 
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aseze la locul ce li se cuvine pe acei care au fost fàptuitorii reali ai 

actiunii si au luat întreaga ei ràspundere, nu pe beneficiarii veseli ai 

tuturor oportunismelor, care confundà prea usor datele prea numeroase 

ale tuturor schimbàrilor la fatà ale càror jalnici actori au fost si continuà 

a fi » ; 

PRESA, CENZURA partidelor democrate distrusà, ziaristii condamnati, 

procesul celor 14 ziaristi, 163) (cumpàratà si manipulatà « Semnalul » 

« Universul », stiri din Rusia) (29 aug.45 :Asearà s-a comunicat la radio 

Bucuresti cà în Capitalà politia a descoperit o « organizatie teroristà » 

care : a) scotea un ziar clandestin « Vàpaia » ; b) avea de scop 

înlàturarea guvernului actual prin suprimarea membrilor lui ; c) are de 

sef pe generalul Ràdescu si e sustinutà de Maniu si Bràtianu.Dintre 

toate aceste afirmatiuni, una singurà e de crezut si anume cà acea 

organizatie, din care se spune cà fac parte national-tàrànisti si cîtiva 

fosti socialisti, bine cunoscuti, ca Fluieras si Jumanca, scoate un ziar pe 

cale clandestinà. Desigur cà prin acest ziar se aduc critici guvernului si 

se cere plecarea lui, ceea ce nu convine guvernului. Este explicabilà 

aparitia clandestinà a ziarului, dacà cuvîntul opozitiei nu e làsat sà fie 

spus liber pe nici o cale.  Nu poate însà ca acest grup de oameni sà 

tindà la suprimarea prin moarte a membrilor guvernului, pentru cà ei 

stiu cà aceasta, nu numai cà nu ar fi spre folosul tàrii, dar ar aduce 

asupra ei o adevàratà catastrofà.De altfel, despre generalul Ràdescu se 

stie, pe lîngà aceasta, cà el se aflà sub protectie englezà si nu s-ar 

putea ocupa sà conducà asemenea organizatii.»199)(Diversiuni si 

înscenàri : manifeste subversive Craiova Sept. 45 : 201) 

(radioul :sept.45 : « De cîte ori se deschide emisiunea de radio la noi, 

se citeste o proclamatie a guvernului de «largà concentrare »,se atacà 

fortele «fasciste si reactionare »202) ; oct. 45 « comandantul armatei 

americane Japonia, Mac Arthur, a ridicat cenzura presei în Japonia (La 

noi, în armistitiu de mai bine de un an,cel din opozitie care si-ar da o 

pàrere printr-o tipàriturà, ar fi considerat 

criminal »220 ;noi.45«corespondentii englezi si americani nu pot 

comunica nimic din Rusia si tàrile ocupate »11ian46 Pînà acum nu am 

vàzut sà fi apàrut vreun ziar al liberalilor sau national-tàrànistilor, ai 

càror 2 reprezentanti au fost primiti în guvern » ; ian. 46 « presa 

opozitiei nu existà!cele cîteva exemplare din putinele ziare ale opozitiei, 

ce apar în Bucuresti, în provincie nu ajung, dispàrînd pe diferite cài. 

Populatia e doritoare sà vadà cum aratà un ziar al opozitiei, dupà atîta 

timp de strangulare a pesei, si nimeni nu poate pune mîna pe un 

ziar »277 ;febr.46,reapar«douà ziare ale opozitiei«Dreptatea» 

national-tàrànisa 5febr.1946(nr.1)si«Liberalul »-national-liberal », 277 ; 

20iun46«Statele Unite si Anglia au trimis (din nou) o notà guvernului 

român, în care-i aduce imputarea de a nu da libertate presei, dreptului 
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de propagandà prin întruniri ; guvernul român, falsificînd realitatea, a 

ràspuns cà s-au acordat opozitiei toate libertàtile. Primindu-se în Anglia 

si Statele Unite acest ràspuns, s-au trimis de càtre aceste state 

guvernului român noi note prin care se aratà cà ràspunsul e 

nesatisfàcàtor, cà nu e conform cu realitatea etc. Speakerul american a 

adàugat cà guvernul român a interzis ziarelor sà publice aceste noi note, 

sub pedeapsa completei desfiintàri.o mai grea palmà decît aceasta, de a 

se spune unui guvern cà minte, nu se putea aplica. Stim sigur cà actualul 

guvern din România nu va tine seama de aceastà nouà notà si va 

continua abuzurile »;5oct.45 Un coleg mi-a spus azi cà a ascultat asearà 

radio America, retransmisiune prin Londra, de unde s-a transmis, 

printre alte stiri, si pe aceasta : cà un corespondent american a depus la 

postà, pentru America, o telegramà de 600 cuvinte, în care desigur 

vorbea de stàrile din România si cà, dupà putin timp, numitul 

corespondent a fost chemat de comandantul rus din Bucuresti si i s-a 

dat înapoi telegrama, despre care a spus cà nu se poate expedia 

(desigur din interese politice rusesti).Aceasta e libertatea popoarelor 

despre care presedintele Truman a declarat adeseori în discursurile 

sale cà voieste sà o vadà întronatà pe tot pàmîntul! » ; 17dec46« Ieri a 

apàrut în ziarul « Jurnalul de dimineatà » la rubrica « anunturi 

mortuare », stirea datà de familie despre moartea lui Ion Al. Bràtescu-

Voinesti. Asa dar a murit un mare si iubit scriitor al tàrii românesti, care 

în ultimul timp a suferit atît de numeroase vexatiuni din partea regimului 

ce ne guverneazà, càrtile lui în care s-au publicat acele inimitabile 

povestiri ca « Neamul Udrestilor » sau « Càlàtorului îi sade bine cu 

drumul » si toate celelalte care fac parte din patrimoniul sufletesc al 

neamului nostru, fiind puse la index, iar autorul elimint din Societatea 

scriitorilor români de càtre màruntii sin neînsemnatii epigoni, pentru 

motivul cà marele scriitor prin unele articole publicate în presà acum 

cîtiva ani, ar fi fost favorabil alàturàrii de Germania. Dar în afarà de 

anuntul publicat de familie, nici un cuvînt, nici în ziarul ce a publicat 

anuntul, nici în alte ziare nu am vàzut. De sigur, oficialitatea se opune. 

Bràtescu-Voinesti nu va fi scos însà din sufletul poporului » ; 

 
 

RIDICAREA GERMANILOR PT. RUSIA: 37;12iul.45 Astàzi a trecut pe 

strada noastrà un lung convoi de càrute mari cu coviltir si cu cai buni, 

venind dinspre apus si mergînd spre ràsàrit : erau nemtii din Dobrogea 

care în anii trecuti, din ordinul lui Hitler, au pàràsit acea regiune si, luni 

întregi, cu familiile lor si cu ce au putut transporta în càrute, au fàcut 

drumul din Dobrogea pînà în Austria si chiar mai departe, pentru ca 

astfel poporul german sà fie strîns la un loc. Acum ei fac drumul invers, 
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înapoindu-se la locurile lor din Dobrogea pàràsite. Sunt informat cà alte 

convoaie de nemti, ridicate altàdatà din Ucraina, au trecut înapoi ». 
 

 

PROCES CRIMINALI RAZBOI; 22mai45In ziarul « Universul » de azi este 

publicat cà duminicà s-au tinut în Capitalà, în diferite sàli, 44 întruniri 

convocate de « Uniunea patriotilor », pentru a se cere pedeapsa cu 

moartea « criminalilor de ràzboi ». La una din aceste întruniri a vorbit si 

Vlàdescu-Ràcoasa, ministrul nationalitàtilor.S-au publicat în ziare, pe 

pagini întregi, cuvîntàrile acuzatorilor publici contra acuzatilor în fata 

Tribunalului poporului. Cînd, însà, a fost vorba sà se redea si apàrarea 

ce si-au fàcut acuzatii, fie prin apàràtorii lor, fie ei personal, aceasta a 

fost redusà la vreo 20 rînduri dintr-o coloanà.Azi urmeazà sà se 

pronunte hotàrîrea. 

 Se tine acum în Bucuresti un mare congres al « Arlusului », 

pentru strîngerea relatiilor de prietenie cu Rusia.Intre Rusia si România 

a intervenit un tratat comercial pentru schimburi de màrfuri » ; 
6mai46 «Azi începe judecarea, în Bucuresti la Tribunalul poporului, 

procesul în care sunt implicati ca criminali de ràzboi fostul maresal Ion 

Antonescu, Mihai Antonescu si unii din fostii ministri ai regimului trecut. 

De cîteva zile, la radio, se citesc fragmente din actul de acuzare, prin 

care se învinuiesc Ion Antonescu si colaboratorii sài de pornirea 

ràzboiului împotriva Rusiei, si se profità de aceastà ocazie  pentru a se 

afirma în fata tàrii si a lumii, cà si Bràtianu si Maniu au fost de pàrere cà 

acest ràzboi trebuie început.[Nu se vorbeste însà nimic în acest act de 

acuzare de modul cum ne-a fost luatà, cu un an înainte, Basarabia de 

càtre rusi]; 20mai46« Tribunalul Poporului » a pronuntat vineri sentinta 

în procesul fostului conducàtor Ion Antonescu si colaboratorilor sài. 

Fostul  maresal, precum si Mihai Antonescu, Pichi Vasiliu etc. au fost 

condamnati la moarte, celilalti la muncà silnicà sau detentiune. Atasez 

aci foaia cu cei condamnati, detasatà din ziarul « Liberalul » sosit azi la 

Craiova. Din cele ce am citit si auzit, maresalul a fost foarte demn si 

curajos în declaratiunile sale. El a spus cà a intrat în ràzboi pentru 

Basarabia care ni s-a luat fàrà drept si cà orice bun român, în locul sàu, 

nu ar fi fàcut altfel. Intre alti martori audiati în proces au fost si C.I.C. 

Bràtianu si Iuliu Maniu. Depozitia acestuia din urmà a durat 4 ore. Desi 

el a fost împotriva dictaturii întronate de Ion Antonescu si contra intràrii 

în ràzboi împotriva fostilor nostri aliati, se pare cà a sustinut si el cà 

Basarabia, care ni s-a luat asa cum se stie, trebuia luatà înapoi. A fost 

milt comentat gestul sàu de a strînge mîna la plecare maresalului 

Antonescu. Aceasta nu a plàcut nici guvernului, nici rusilor, si unii si 

altii strigînd prin toate mijloacele ce le stau la dispozitie cà Maniu si 

Bràtianu au sprijinit dictatura si intrarea în ràzboi. » ; » a fost executatà, 
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ieri(1 iun) sentinta prin care au fost condamnati la moarte Ion 

Antonescu, Mihail Antonescu, generalul Piki Vasiliu si G. Alexeianu 

împuscati la Jilava »;«Apàrare patrioticà », o grupare a partid com, 

întruniri tot timpul cînd se judeca procesul,cer condamnarea la moarte, 

càutînd sà împieteze asupra libertàtii tribunalului.dupà condamnare,a 

convocat mari adunàri « populare »ca pedeapsa cu moartea sà fie 

executatà.cuvîntàri, si a doctorului Mezincescu»; 

12oct46 Curtea criminalà din Bucuresti, judecînd în locul Tribunalului 

poporului, care a fost desfiintat, a condamnat pe fostii ministri din 

timpul generalului Antonescu la detentiune riguroasà sau temnità grea, 

variind între 10 si 20 de ani, precum si la degradare civicà si la 

confiscarea averii. Printre cei condamnati se aflà Mircea Cancicov, fost 

ministru de finante, Ion Fintescu, fost ministru al economiei nationale, 

generalii Sichitiu si Jienescu, Al. Marcu etc. A fost, de asemenea, 

condamnat Ion Marian, fost ministru al agriculturii. Acesta mi-a fost 

coleg de liceu, era unul dintre cei mai priceputi agricultori din România ; 

proprietatea lui de la Piatra Olt putea servi ca pildà tàrii întregi pentru 

modul cum era cultivatà. Era un om devotat pàmîntului, nu a fàcut 

niciodatà politicà dar, fiind solicitat de generalul Antonescu ca specialist 

în materie, a primit sà se ocupe de Ministerul Agriculturii. Nu stiu care 

este vina ce i se pune în sarcinà. Acum pierde tot si ràmîne sàrac. » ; 

CONGRESUL SINDICATELOR UNITARE : 39; 25 oct.45 “Comitetul 

central al Partidului social-democrat constatà cà în conditiile actuale 

(din cauza divergentelor teoretice si tactice cu comunistii) realizarea 

partidului unic muncitoresc ràmîne un deziderat al viitorului »224 ; 

IMPUNEREA GUV. DEMOCRAT: 40, 42, 43, 44, 48, 49; («acest guvern 

Groza a fost alcàtuit cînd Vâsinski se afla la Bucuresti si sub presiunea 

acestuia »,204) Sept.45 : «Groza si Tàtàràscu nu s-au întors de la 

Moscova. Ce tratative pot sà ducà dacà nu reprezintà un guvern legal si 

cînd nu sunt recunoscuti de America si Anglia »206 ; « întreabà cînd va 

pleca guvernul sustinut de rusi dar nerecunoscut de celelalte puteri 

aliate, care a nemultumit marea masà a poporului prin lipsa de ordine, 

prin indisciplina si nemaipomenita scumpete » : « restituirii vaselor 

românesti României de càtre Rusia. nouà ocazie pentru ca sà glorifice 

prietenia dintre Rusia si România, sà se spunà (guvernul) izvorît din 

nàzuintele tàrii si în slujba acestor nàzuinte ne vom face datoria »221 ; 

Bilant guvernare ian.46 « Cînd oamenii se întîlnesc, nu au altà vorbà 

decît : cînd vor pleca rusii din tarà ? toatà lumea se simte înnàbusità. Ei 

sunt ca niste stàpîni în casele noastre, ne-au luat mijloacele noastre de 

trai si ne simtitm mai sàraci si mai lipsiti în fiecare zi. ei stau mereu si 

se aseazà ca si cum sederea lor în tara noastrà ar trebui sà fie de lungà 

duratà, iar guvernul si organele lui strigà cà niciodatà în Tara 

Româneascà nu s-a realizat, ca azi, un regim mai democratic, mai liber, 
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mai folositor poporului »273 ;Mihalache ian.46 :«Copacul guvernamental 

este asa de slab cà numai sà sufli în el si cade. Ràdàcinile lui, cele care 

cresc în solul tàrii, sunt uscate. Dacà desfaci guvernul de numeroasele 

lui coji, gàsesti un sîmbure comunist ; restul este camuflaj »,278 ; 

C.I.C.Bràtianu mart.46 : guv.Groza«a introdus un regim de dictaturà mai 

acerb ca cele precedente si a distrus productia în toate ramurile 

economiei nationale»283; apr46 rupte rel.cuSpania « Anglia si America 

nu au gàsit de cuviintà sà rupà relatiile cu Spania, dar noi, mai 

democrati, mai buni apreciatori ai libertàtilor, am gàsit de cuviintà sà o 

facem. Desigur este si aici si sugestia Rusiei care tine piciorul pe 

grumazul nostru, dar ce ironie sà vorbesti de dictatura spaniolà, care 

trebuie sà disparà, si sà treci sub tàcere pe cea rusà si românà, care se 

làfàiesc sub denumirea de democratie»297 ;  
BOLSEVIZAREA EUROPA CENTR. VISINSKI ROMANIA: 47, 118, 119 

(alàturi de guv. Comunist :122) (Vîsinski, dupà ce « a fàcut dreptate » în 

Tara Româneascà guv. Groza: 123); 3ian45:“O telegramà din Londra a 

redactorului diplomatic al Agentiei Reuter aratà însà cà din sursà 

autorizatà se aflà cà asumarea titlului de guvern provizoriu de càtre 

Comitetul polon de la Lublin nu creazà nici o schimbare în atitudinea 

guvernului britanic fatà de Guvernul polon de la Londra, pe care 

guvernul englez îl recunoaste ca actualul guvern constitutional 

polonez.In acelasi timp, o stire de la Washington, a aceleiasi Agentii 

Reuter, anuntà cà, într-o conferintà de presà, Edwuard Stettinius, 

secretarul departamentului de stat, a declarat cà Statele Unite vor 

continua sà recunoascà guvernul polonez exilat la Londra»: 21mart45” 
Presedintele Republicii Cehosolvace, Benes, a plecat din Londra si, 

dupà ce a trecut prin Moscova, s-a dus în teritoriul cehoslovac cucerit 

pînà acum de armatele sovietice si române, pentru a forma acolo un 

guvern provizoriu. Sà vedem dacà va reusi sà-l formeze »;Guv. Polonez 

Lublin sprijinit de rusi;arestati reprez. Polonezi democrati ; Guv. 

austriac la Moscova2mai45Asearà, ascultînd Radio Londra la aparatul 

càpitanului Hâncu, am auzit comunicarea cà rusii au alcàtuit la Moscova 

un guvern austriac, fàrà a lua avizul aliatilor englezi si 

americani » ;6mai45De la San Francisco, unde se tine marea conferintà, 

iatà ce se comunicà prin Radio Londra : 16 fruntasi democrati polonezi, 

agreati de Anglia si Statele Unite, din care se vede cà o parte erau 

destinati sà ia parte la alcàtuirea guvernului polonez, asa cum se 

hotàrîse la Yalta, au fost arestati de autoritàtile rusesti si dusi la 

Moscova, încà de la sfîrsitul lunii martie. Despre soarta lor nu se stia 

pînà acum nimic. Fiind întrebat acum Molotov, ministrul de Externe al 

Rusiei, care acum se aflà la Conferinta de la San Francisco, acesta a 

comunicat, dupà ce mai întîi a luat informatii de la Moscova, cà fruntasii 

polonezi sunt arestati la Moscova, unde urmeazà a fi judecati pentru 
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propagandà împotriva armatei rosii si pentru sabotaj !!Aceasta a fàcut 

pe ministrii de externe ai Angliei si Statelor Unite, Eden si Stettinius, sà 

declare cà chestiunea polonezà deocamdatà nu va mai forma obiectul de 

discutie dintre acele state si reprezentantul sovietelor. Desigur, faptul 

acesta a nemultumit foarte mult pe anglo-americani»:21mai45 
Maresalul Tito al Iugoslaviei, ocupînd orasul italian Trieste, nu voieste 

sà-l mai pàràseascà, cu toatà întelegerea ce a avut anterior cu generalul 

englez Alexander, cà orice pretentie de teritoriu nu se va ridica decît la 

încheierea pàcii » ;20iun45 »Cei 16 polonezi, de existenta càrora se 

interesa Anglia, au fost trimisi în judecatà si vor fi judecati la Moscova, 

acuzati de acte de sabotaj în spatele armatei rosii (peste cîteva zile au 

fost condamnati la închisoare pînà la 10 ani) » ; 
 Emigranti polonezi armatà 161 :26 aug.45 :«Rusia voieste sà impunà 

punctul sàu de vedere în România, Bulgaria, Ungaria, împotriva dorintei 

Statelor Unite si Angliei, care voiesc guverne noi de largà concentrare, 

care sà realizeze cu adevàrat ideea democratà »198) ; 12 sept. 

45«stràbàtînd orasul, am vàzut multimea rusilor pe stràzi, mergînd pe 

jos, în camioane sau automobile. Scolile si curtile sunt toate 

pline »,207 ; « venind din Moscova, primul ministru si suita(vizita a fost 

între 4-13 septembrie)a tinut o cuvîntare spunînd cà a obtinut pentru 

România 300.000 tone cereale, parcul de vagoane si locomotive al 

României, înapoierea vaselor de ràzboi si comerciale, întoarcerea acasà 

a prizonierilor îndemnînd poporul la luptà, a atacat pe 

« reactionari »(toatà lumea se întreabà ; în ce situatie se aflà mereu 

Regele României, cînd guvernul, nu numai cà nu pleacà, dar se 

pregàteste de guvernare lungà », ;14 sept.45 Tito declarà« Iugoslavia nu 

va permite în nici un caz imixtiuni exterioare în afacerile sale interne » ; 

« în acest timp de lipsuri groaznice, rusii nu ne dau cel putin vagoanele 

necesare pentru transporturi, care ar face mai usoarà aprovizionarea si 

poate ar mai aduce o ieftinire » ;2oct.45 Esecul « Conferintei ministrilor 

de Externe de la Londra »;« România ràmîne mai departe cu armata 

rusà, de peste un milion de soldati, pe teritoriul ei si obligatà sà sufere 

mai departe lipsurile » :«comunicat de la Moscova cà armata rusà 

ràmîne în tara noastrà în urma cererii guvernului român »;oct.45 : 

« recunoasterii guvernelor român si bulgar, Byrnes : « Nu putem sti 

dacà condititunile de acolo justificà recunoasterea,cît reprezentantii 

nostri politici nu sunt informati si corespondentilor nostri de presà nu li 

se permite sà circule liberi si sà trimità stiri necenzurate » ;12noi45 
Acum cîteva zile au fost în Ungaria alegeri pentru parlament, la care au 

asistat si observatori americani si englezi. Au reusit, cu o mare 

majoritate, candidatii partidului micilor proprietari (agrarian), au urmat 

dupà ei socialistii si, apoi, comunistii, cam cu o cincime. » 
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; « Rusia mai dorea tutelajul asupra celor mai importante colonii italiene 

în Africa, ar fi putut realiza un port în Mediterana, asemànàtor celor din 

Extremul Orient, Port Arthur si Dairen”; « In loc de împàciuire si 

înseninare, în  Europa apar mereu semne tulburi. Dupà alegeri în Franta, 

comunistii au aproape 1/3 din locuri » ; 17noi45 Dupà alegerile de 

parlament ce au avut loc în Franta, si în care comunistii au avut 

oarecare succes (aproape 1/3 din locuri), generalul De Gaulle urma sà 

formeze guvernul, avînd ca spijin majoritatea. Dar, din cauza pretentiilor 

formulate de comunisti (al càror sef este Maurice Thorez) care cer sà li 

se dea dintre cele mai importante ministere, si care sunt foarte violenti 

(un deputat de-al lor, Florimond Bonté, a declarat cà pentru onoarea 

partidului vor lupta pînà la sînge), încercarea lui De Gaulle nu a reusit 

si, în consecintà, si-a depus mandatul. Dupà agentia Reuter, De Gaulle a 

refuzat cererea lui Thorez de a i se da unul din acele ministere 

importante (interne, externe sau ràzboi si un numàr proportional din 

celelalte), pentru motivul cà partidul comunist « nu este esentialmente 

national ».Pe de altà parte, mîine 18 noiembrie, se vor tine alegeri în 

Bulgaria, cu toate cà opozitia a declarat cà în conditiunile actuale nu va 

participa, si cu toate cà seful misiunii americane, Birnes, în numele 

secretarului de stat american, s-a prezentat primului ministru, Gheorghi 

Dimitrov, cerînd amînarea alegerilor. Efectuarea alegerilor este 

sustinutà de ziarul rus « Pravda », ele sunt necesare, zice acest ziar, 

“pentru consolidarea democratiei din Bulgaria », si criticà « amestecul » 

altor puteri în ce priveste amînarea datei lor (informatiile de mai sus 

sunt luate din ziarul « Jurnalul de dimineatà » apàrut azi) » ; 

27noi45Ziarele de azi publicà rezultatul alegerilor de parlament (dieta), 

ce au avut loc de curînd în Austria : a) partidul popular, fost partidul 

catolic, a obtinut 84 mandate ; b) socialistii 76 ; c) comunistii 3 

mandate. Alegerile au fost libere. Austria e împàrtità  în zone, dintre 

care unele sunt ocupate de armata americanà si englezà, iar o altà parte 

de armata rusà ;29noi45La o mare întrunire, ce a avut loc ieri la Londra, 

a delegatilor partidului conservator, Churchill, luînd cuvîntul, a fàcut o 

asprà criticà guvernului laburist. El a spus, între altele : « Votul 

alegàtorilor, cu prilejul alegerilor generale, a fost unul din cele mai mari 

dezastre care s-au abàtut asupra acestei tàri în cursul istoriei sale 

îndelungate si agitate ». Si apoi a continuat spunînd cà conservatorii 

trebuie sà scoatà tara « din acest impas prostesc si din eroarea în care 

a càzut în ce priveste afacerile interne, tot asa cum conservatorii au 

îndrumat Anglia în cursul marii lupte mondiale ». Acuzînd partidul 

laburist cà stinghereste si întîrzie refacerea practicà a Angliei, în 

scopuri proprii, de partid, Churchill a încheiat fàcînd apel la fortele 

conservatoare si subliniind : « Dacà ne vom face cu totii datoria vom 

putea salva aceastà tarà de la pràbusire pe povîrnisul socialist » , si 
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pentru ajungerea acestui scop dînsul prevede cà însusi poporul va fi 

contra socialistilor (Din « Universul » de azi):30noi45 « Parlamentul 

iugoslav a proclamat Republica Federativà Iugoslavà,a deposedat de 

toate drepturile pe Regele Petru si întreaga dinastie Karagheorghevici, 

opozitia iugoslavà nu a avut posibilitatea sà candideze în alegeri, Tito a 

fàcut ce a vrut cu ajutorul parlamentlui compus numai din partizani ai 

sài ; 4ian46 « Românii îsi puseserà mari nàdejdi în ajutorul pe care ni-l 

vor da Statelor Unite si Angliei împotriva acaparàrii României de càtre 

Rusia. In urma rezultatului Conferintei de la Moscova, toatà lumea e 

deziluzionatà si se întreabà : cine va mai salva tara noastrà» ; Ian.46, 

Angl si SUA recunosc guvernul roman : «rusii si-au impus vointa lor de 

cîte ori au voit. Prin guvernele pe care le-au impus sunt stàpîni în 

Polonia, România, Bulgaria, Serbia. Am ajuns la impresia cà puterea si 

ajutorul anglo-american, în care speram, sunt iluzorii. Nu s-au 

îndeplinit toate conditiile de la Moscova, càci presa opozitiei nu 

existà!cele cîteva exemplare din putinele ziare ale opozitiei, ce apar în 

Bucuresti, în provincie nu ajung, dispàrînd pe diferite cài. Populatia e 

doritoare sà vadà cum aratà un ziar al opozitiei, dupà atîta timp de 

strangulare a pesei, si nimeni nu poate pune mîna pe un ziar »277 ; 16 

mat.46”In Ungaria, dupà cum s-a notat la vreme, în alegerile 

parlamentare, comunistii nu au reusit decît într-o foarte redusà 

minoritate. Totusi, comunistii, acum, de curînd, au impus guvernului ca 

la Ministerul de Interne (unul din cele mai importante ministere în orice 

tarà), sà fie numit ministru un comunist. Se vede aci influenta rusilor, 

care ocupà cu armata lor Ungaria, dupà cum ocupà si 

România » ;15apr.46 Alegerile din Grecia s-au terminat. Majoritatea au 

avut-o populistii si monarhistii. Partidul comunist nu a luat parte la 

alegeri pentru motivele cunoscute, dar membrii sài si-au dat toatà 

osteneala sà îndemne populatia sà nu se prezinte la vot. Din relatàrile 

oficiale, rezultà cà nu si-a exercitat dreptul de vot 30% din populatie. 

Comunistii greci si rusi vor pe toate càile sà acrediteze cà la vot s-a 

prezentat numai 50% si cà alegerile au fost falsificate. Cum aceste 

alegeri au fost fàcute sub supraveghere englezà, nu stiu cum vor primi 

ei atacurile indirecte ce li se dau. In Bulgaria, acum vreo 10 zile, 

guvernul a demisionat pentru a încerca sà facà sà intre în guvern si 

reprezentanti ai opozitiei. Neajungîndu-se însà la nici un acord, 

guvernul bulgar s-a refàcut în forma lui veche. Anglia si America au 

declarat cà, datà fiind aceastà stare de lucruri, continuà sà nu 

recunoascà guvernul bulgar. Reprezentantul diplomatic al Rusiei la Sofia 

a declarat si el cà, dacà acordul cu opozitia nu s-a putut înfàptui, 

aceasta a fost din cauzà cà opozitia cere împlinirea unor conditiuni care 

nu corespundeau întelegerii de la Moscova a ministrilor de externe ai 

marilor puteri »; iun.46“Cehoslovacia alegeri generale. Cele mai multe 
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voturi comunistii,au urmat socialistii(Benes),comunistii au dreptul sà 

desemneze pe primul ministru »315 ;23ian46 Generalul De Gaulle, seful 

guvernului francez, a demisionat. Cauza demisiunii este cà nu putea 

guverna din cauza luptei dintre partide, fiecare din aceste partide 

càutînd sà-si impunà punctul sàu de vedere. » ;14mart46 Un fapt 

semnificativ în Ungaria. Partidele de stînga (comunistii etc.) au adresat 

primului ministru ungar o somatie (ultimatum), amenintînd cu ruperea 

coalitiei dacà nu se eliminà 60 membri din parlamentul ungar ai 

Partidului micilor proprietari, care a obtinut o mare majoritate în 

alegeri. Argumentul pe care se sprijià cererea este cà acestia ar fi 

« reactionari » ! Organul de conducere al Partidului micilor proprietari a 

respins cererea partidelor de stînga.Se pare cà aceastà pretentie 

îndràzneatà a partidelor de stînga va provoca în Ungaria o crizà de 

guvern. » ;30oct46Ziarele de azi publicà rezultatul alegerilor de Camerà 
din Bulgaria. Asa numitul Front al Patriei care guverneazà (cum e la noi 

F. N. D.) a obtinut 364 mandate. Dintre acestea, au fost obtinute de 

comunisti 277 mandate. Blocul opozitiei a obtinut 101 mandate. Partidul 

comunist avea majoritatea absolutà în adunare» ;8octombrie47« Ziarele 

de azi publicà stirea cà în Polonia a avut loc la sfîrsitul lunii septembrie 

o Conferintà a reprezentantilor partidelor comuniste din 9 tàri europene : 

Polonia, Iugoslavia, Bulgaria, România, Ungaria, Franta, Cehoslovacia, 

Italia, Rusia. România a fost reprezentatà prin Gheorghiu Dej si Ana 

Pauker. Raportul asupra situatiei internationale a fost fàcut de delegatul 

rus Jdanov, care se vede cà întrumeazà activitatea comunistilor din 

aceste tàri. Dupà cum se vede, sub influenta Rusiei, comunismul cautà sà 

devinà si mai activ decît pînà acum. Se înfiinteazà si un birou informativ 

la Belgrad « care va fi însàrcinat cu organizarea schimbului de 

experientà, si în caz de nevoie cu coordonarea activitàtii partidelor 

comuniste pe baze de acord reciproc » ;17noi47 « Delegatul rus la ONU, 

Vâsinski, fiind invitat de curînd la o seratà a ziaristilor americani, iatà ce 

a gàsit de cuviintà sà spunà într-o cuvîntare : cà dupà cum e sigur cà 

soarele va ràsàri în fiecare zi, tot astfel e sigur cà comunismul se va 

întinde în lumea întreagà ; cà dupà cum soarele apune, tot astfel va 

apune forma de Societate capitalisto-imperialistà apuseanà ! Dacà la 

aceastà cuvîntare alàturàm cuvintele spuse la Moscova de càtre 

Molotov, cu ocazia aniversàrii revolutiei ruse, si anume cà toate 

drumurile duc la comunism, ne putem face o idee de încrederea si de 

îndràzneala pe care o au acesti oameni.In Franta si Italia izbucnesc 

mereu greve. Comunismul lucreazà. Guvernele respective îsi dau 

osteneala sà tinà în frîu pe muncitorii aflati la ordinele sefilor 

sindicalisti » ;25noi47 : Primul ministru ungar, si o delegatie de alti 

ministri, au sosit în România pentru a întoarce vizita pe care primul 

ministru român a fàcut-o mai înainte în Ungaria. Scopul vizitei este 
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strîngerea legàturilor între cele douà tàri. Se anuntà pe curînd vizita 

primului ministru iugoslav, Tito, si a primului ministru bulgar, Dimitroff. 

Dupà cum se vede tàrile ocupate de rusi cautà sà manifesteze 

solidaritatea lor în vederea oricàrei situatii de viitor » ;30noi47 « In 

Franta, din cauza proportiei pe care au luat-o grevele, guvernul a adus 

în parlament o lege drasticà prin care se pedepsesc grav acei care 

îndeamnà, ordonà, sau se pun în grevà. Ziarul comunist « L’Humanité », 

voind sà aparà cu îndemnuri la rezistentà împotriva acestei legi, a fost 

confiscat, iar redactia si tipografia supravegheate de politie. In mai 

multe orase forte armate ajutà politia la tinerea ordinii, si au fost scoase 

pe stradà chiar tancuri.In tara noastrà se continuà cu colectele pentru 

ajutorarea ràzboiului « partizanilor » greci împotriva armatei guvernului 

legal. Chiar copiii la scoalà sunt obligati sà cearà pàrintilor sà aducà la 

scoalà diferite sume de bani » ; 5 decembrie47« Legea împotriva 

grevelor depûsà acum cîteva zile în parlamentul francez, a fost votatà cu 

o majoritate de peste 400 voturi. Numai comunistii (183 deputati) au 

votat în contra ei. Reprezentantii în parlament ai tuturor celoralte 

partide au votat pentru. In timpul discutiei legii, deputatii comunisti au 

încercat o obstructie puternicà si s-au dedat la scandaluri. Unii din ei au 

fost îndepàrtati din Camerà prin forta armatà. Seful partidului comunist 

francez, Thorez, a venit de la Moscova unde a fàcut o vizità, se vede 

bine în ce scop, a sosit la Paris în momentul cînd începea discutia legii. 

Dupà cum se comunicà la radio, ziarele franceze în majoritatea lor, acuzà 

direct Rusia de provocarea grevelor. Printre muncitori francezi s-ar fi 

introdus si rusi care nu erau altceva decît agenti provocatori. Insusi 

guvernul francez a afirmat cà « o putere stràinà » e amestecatà în 

provocarea grevelor. O parte din agentii provocatori stràini au fost 

arestati, altii expulzati. Grevele care luaserà mari proportii, mai 

continuà. Se va vedea însà care va fi efectul aplicàrii legii care prevede 

pedepse pînà la 5 ani închisoare.Sesiunea Organizatiei Natiunilor Unite a 

luat sfîrsit acum cîteva zile. Inainte de a se închide, ea a votat 

împàrtirea Palestinei în douà : o parte va forma Statul evreesc, o altà 

parte Statul arab. Ierusalimul ràmîne oras international, sub autoritatea 

Natiunilor Unite » ; 10 decembrie47 « Primul ministru iugoslav, Tito, 

dupà ce a fost la Sofia pentru a întoarce vizita pe care primul ministru 

bulgar, Dimitroff, a fàcut-o la Belgrad, s-a dus în acelasi scop si la 

Budapesta. Aceste 3 state au încheiat asa numite « pacte de prietenie si 

ajutor mutual », prin care, dupà cum s-a explicat azi de dimineatà la 

radio-Bucuresti, numitele tàri îsi vor da ajutor si cu armele, în cazul 

vreunei agresiuni stràine. E vorba ca Tito sà vinà în acelasi scop si în 

România. Din cele de mai sus se desemneazà opozitia dintre apus si 

ràsàrit » ; 19decembrie47« Miercuri a sosit la Bucuresti primul ministru 

al Iugoslaviei, Iosif Broz Tito, pentru a întoarce vizita fàcutà în 
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Iugoslavia de primul ministru român si în acelasi timp pentru a încheia si 

semna cu România un « tratat de prietenie si ajutor reciproc ». S-au tinut 

discursuri în care s-a vorbit despre imperialisti, reactionari si atîtàtori la 

ràzboi.In acelasi timp primul ministru al Albaniei s-a transportat la Sofia 

pentru încheierea cu guvernul bulgar a unui tratat la fel.Dupà cumse 

vede, între Statele de sub influenta ruseascà manifestatiile de solidaritate 

sunt destul de frecvente si de sgomotoase.« La toti functionarii si 

pensionarii români, si cred cà si la lucràtori, li s-a oprit în luna 

decembrie din salarii si pensii cîte o sumà ( mie mi s-a oprit 30 lei si s-

au lipit pe carnetul de pensii 3 mici timbre a 10 lei pe care e tipàrit 

cuvîntul « cotizatie »), despre care se spune cà constituie un ajutor 

pentru « partizanii greci », în lupta lor împotriva guvernului grec 

« reactionar si fascist « ; 

  
 

Lipsa de ajutor, neputinta si  promisiuni neonorate din partea marilor 

puteri occidentale : 

ONU : Churchill-14 ; Anglia protesteazà împ. Guv.rom. 194: 

Insàmîntarea urii între adulti si copii 

Teroarea si crima, vàrsarea sîngelui 

Asasinarea intelectualitàtii 

Despàrtirea familiilor 

Robotizarea existentei sociale si individuale 

Falsificarea pînà si a evidentei :194 ; 23aug46 «aniversarea zilei de 23 

august 1944, ziua armistitiului. Ca si pînà acum, ziarele fenediste si 

afisele numeroase, si care costà scump tara, ce s-au lipit pe ziduri, 

încearcà sà atribuie regimului de la putere realizarea acelui mare act. 

Cu drept cuvînt, însà, ziarul « Liberalul » a somat zilele trecute presa 

fenedistà sà precizeze cine dintre guvernantii de azi, afarà de 

Pàtràscanu, a luptat sau participat la conducerea acestui eveniment (si 

dovedeste cà multi dintre cei alfati azi la putere erau în slujba 

germanismului). Acelasi ziar, sosit azi, contine un articol al lui C-tin I. 

C. Bràtianu, în care aratà rolul sàu si al lui Maniu, precum si acela foarte 

important al Regelui, pentru pregàtirea si realizarea evenimentului. 

Aceste lucruri sunt, de altfel, cunoscute de toatà lumea, numai cà 

actualul regim, falsificînd adevàrul, voieste sà se împàuneze cu toate 

aceste merite.Intr-un alt articol din acelasi ziar, intitulat « 23 august 

1944 », dupà ce se înfàtiseazà lucrurile în adevàrul lor istoric, se încheie 

astfel : « De aceea, cînd se sàrbàtoreste cu atîta falà ziua întoarcerii 

României la aliantele ei firesti si se aseazà, cu drept cuvînt, ziua de 23 

august drept un temei de seamà al situatiei tàrii noastre în fata 

Conferintei de pace, un elementar simt de dreptate ar trebui sà se aseze 

la locul ce li se cuvine pe acei care au fost fàptuitorii reali ai actiunii si 
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au luat întreaga ei ràspundere, nu pe beneficiarii veseli ai tuturor 

oportunismelor, care confundà prea usor datele prea numeroase ale 

tuturor schimbàrilor la fatà ale càror jalnici actori au fost si continuà a 

fi  »,340 ;  

Dezorganizarea întregului mecanism al statului 

Crearea si întretinerea haosului 

Inlesnirea jefuirii bunului national 

Capturarea ca pradà de ràzboi a tot ce a gàsit armata sovieticà 

Eliminarea oricàrei opozitii nationale 

Deformarea culturii ; 16dec44 ; ‘Comisia pentru revizuirea manualelor 

didactice a hotàrît sà elimine, între altele, si manualele autorilor: 

Ràdulescu-Motru, Sim. Mehedinti, I.Petrovici”: 

Denaturarea si rescrierea istoriei: p. 194 ; 7 noi. 45: « dispozitia ca 

instantele judecàtoresti sà nu lucreze, trimitîndu-se astfel acasà oameni 

care sosiserà în Bucuresti cu mari sacrificii », întruniri, 230 ; 

« Bucuresti si în provincie s-au asezat pe fatadele clàdirilor panouri în 

dimensiuni imense cu portretul în culori al lui Lenin si Stalin; au fost 

asezate cu ocazia aniversàrii revolutiei ruse si au ràmas mai 

departe. Parcà Tara Româneascà a devenit o anexà a Rusiei»238 ; 

Concesiile angliei si americii : 14mai45Primul ministru al Marii Britanii, 

Churchill, a tinut asearà un discurs la radio, reprodus în rezumat în 

ziarele de azi dupà amiazà (« Semnalul »). Dupà ce expune momentele 

grele prin care a trecut Anglia în timpul ràzboiului si aratà cà de acum 

înainte mai este mult de fàcut, spune, între altele : « Pe continentul 

Europei trebuie însà sà asiguràm cà telurile simple si onorabile pentru 

care noi am intrat în ràzboi nu sunt înlàturate sau trecute cu vederea în 

lunile urmàtoare succesului nostru si cà cuvintele libertate, democratie 

si eliberare nu sunt deformate în raport de semnificatia lor adevàratà, 

asa cum am înteles-o noi…Sà ne trudim ca organizatia mondialà pe care 

Natiunile Unite o fàuresc la San Francisco sà nu devinà un nume inutil, 

sà nu devinà scut pentru cel puternic si bàtaie de joc pentru cel slab » ; 

25mai45Guvernul englez condus de Churchill a demisionat » ; 28iun45S-

a semnat ieri, la San Francisco, Charta  Natiunilor Unite (50 natiuni), 

pentru preîntîmpinarea viitoarelor ràzboaie.La închidere, presedintele 

Truman a tinut o cuvîntare în care, între altele, a spus: “Prin propriul 

lor exemplu, natiunile puternice de pe Glob trebuie sà ridice calea spre 

justitia internationalà… Charta este dedicatà realizàrii si mentinerii 

drepturilor si libertàtilor omenesti fundamentale. Dacà nu vom putea 

atinge aceste obiective pentru toti bàrbatii si femeile de pretutindeni, 

fàrà nici o discriminare de limbà, rasà sau religie, atunci nu vom putea 

avea o pace si securitate permanentà.” 

Ziarele de azi publicà un discurs al lui Harold L. Iches, ministrul de 

interne al Statelor Unite care, referindu-se la diferite soapte pe care o 
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parte din cetàtenii Statelor Unite le pun în circulatie referitor la Rusia, a 

spus : « Fiecare dintre noi are cunostintà de soaptele destinate sà ne 

facà bànuitori si nervosi si, în consecintà, gata sà facem repede un pas 

care în realitate ar fi un pas mare si ireparabil, ce ne-ar pràbusi în 

pràpastia dezastrului. Cîeodatà, cînd aud aceste soapte, mà întreb dacà 

Goebles a murit într-adevàr, asa cum a meritat, sau dacà el a emigrat 

doar în Statele Unite, atît de multe lucruri ce se spun acum în tara 

noastrà în legàturà cu Uniunea Sovietelor au un caracter goeblesian ». 

Iar, mai departe : « Denuntînd pe acei oameni din tara noastrà care ar 

dori sà ne arunce în ràzboi contra Rusiei, sunt foarte constient cà 

întrebarea dacà Statele Unite si Rusia vor intra vreodatà în vreun 

conflict militar nu este o întrebare care sà poatà fi rezolvatà de Statele 

Unite. Ràspunsul la aceastà întrebare depinde si de Rusia ». ( E curios 

cà dupà ce denuntà pe ràspînditorii de astfel de soapte, ministrul de 

care e vorba mai pune chestiunea unui posibil ràzboi cu Rusia) » ; 

2iul.45Cehoslovacia, printr-un tratat intervenit între ea si Rusia, a cedat 

Rusiei provincia numità Ucraina subcarpaticà (Rutenia ?) care fusese 

cedatà Cehoslovaciei dupà ràzboiul trecut. ;5iul.45 La Varsovia s-a 

format un guvern provizoriu polonez, din care fac parte si doi din 

ministrii guvernului de la Londra. Guvernul din Varsovia a fost 

recunoscut de Anglia si America, care vor timite acolo reprezentanti 

diplomatici. Guvernul definitiv se va alcàtui dupà alegerile generale ce 

se vor face în viitor » ;18iul45Luni, 16 iulie, au sosit la Potsdam, 

aproape de Berlin, cei trei mari coducàtori : Truman, Churchill, Stalin, în 

vederea unei conferinte. Ieri, marti, a si avut loc între aceste trei mari 

personalitàti primele convorbiri. Toate popoarele sperà cà rezultatele 

acestei conferinte vor aduce o usurare omenirii »;23iul.45 De la 

conferinta ce are loc la Berlin se comunicà felurile de mîncare de la 

diferite mese si concertele ce au avut loc ; în privinta discutiilor ce au 

avut loc nici un cuvînt » ;27 iul.45Rezultatul alegerilor din Anglia s-a dat 

ieri. Conservatorii (al càror sef e Churchill) au obtinut 200 mandate. 

Laburistii (al càror sef e Athlee) au obtinut 388 mandate, deci o 

importantà majoritate. Comunistii nu au obtinut decît vreo 5 sau 6 

locuri. Primul ministru Churchill, care a cîstigat ràzboiul, a demisionat. 

Athlee a fost însàrcinat cu formarea noului guvern”; 4aug45 Dintr-un 

comunicat publicat azi în gazeta localà « Situatia » (de la Londra, prin 

radio), aflàm cà, printre altele, s-a hotàrît la Potsdam cà se instituie un 

Consiliu ai ministrilor de Externe ai Statelor Unite, Marii Britanii, 

Rusiei, Frantei si Chinei, care lucrînd la Londra de la 1 sept.(si poate 

chiar mai înainte), sà pregàteascà tratatele de pace cu tàrile învinse : 

Italia, Bulgaria, Finlanda, Ungaria, România. » :8aug45O stire publicatà 

ieri în ziarul local « Situatia », a anuntat cà presedintele Truman a 

declarat cà în America s-a inventat bomba numità atomicà a càrei 
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putere de actiune este de douà mii de ori mai mare decît a bombei 

britanice de 10 tone. O asemenea bombà a fost lansatà asupra portului 

japonez Hiroshima » ;15 august45(Sfînta Maria)S-a transmis azi noapte 

de la Londra, prin radio, urmàtorul comunicat foarte important, publicat 

azi în ziarul local « Situatia » : «  Astàzi întreaga lume e în sàrbàtoare. 

Pacea a revenit peste tot. Primul ministru al Angliei a spus 

urmàtoarele : « Guvernul japonez a capitulat…Pacea a revenit în lume 

odatà cu capitularea Japoniei. Tràiascà Pacea ! ».16aug45Maresalul 

Pétain a fost condamnat la moarte de tribunalul care l-a judecat ( dupà 

cîteva zile, generalul de Gaulle a comutat pedeapsa cu moartea în 

detentie pe viatà). Are vîrsta de 90 ani, a fost mare comandant si erou 

în ràzboiul din 1914-1918. Dupà dezastrul armatei franceze în 1941, a 

luat conducerea destinelor Frantei pentru ca, dupà credinta sa, sà o 

scape de un dezastru si mai mare. Se publicà informatia cà în ràzboiul 

ce s-a terminat acum au fost 60 milioane morti si ràniti, adicà de 4 ori 

mai mult decît în ràzboiul trecut. » ; 24aug45”In Grecia urmînd ca în 

curînd sà aibà loc alegeri, a fost invitat si guvernul rus sà trimità 

observatori, asa cum trimite si Anglia si Statele Unite, pentru ca astfel 

sà existe siguranta cà alegerile vor decurge în mod cu totul liber. 

Rusia însà a ràspuns cà nu trimite observatori, întrucît acesta e contra 

principiilor democratice si a libertàtii popoarelor !! (Si, la noi în tarà, ei 

sprijinà guvernul Groza împotriva Regelui care voieste sà-si exercite 

prerogativele sale în privinta numirii guvernului conf. Constitutiei, iar în 

Bulgaria si Ungaria sprijinà guverne comuniste, nelàsînd sà se punà în 

aplicare hotàrîrea de la Potsdam, ca în toate tàrile sà fie numite guverne 

care sà reprezinte cît mai credincios vointa poporului) » ;8sept45 Radio 

America, reflectînd opiniile guvernului Statelor Unite, a fost asearà 

foarte drastic la adresa guvernului român. Astfel, s-a spus de radio 

America despre acest guvern cà el nu e nici reprezentativ, nici 

democratic si cà el trebuie sà plece, ori de cine ar fi sustinut » ;7noi45 

Asearà, cerul la apus, sub norii negri, s-a vàzut rosu ca focul. Azi 

noapte si azi toatà ziua a bàtut un vînt rece de 10 grade, zgîltîind usile si 

ferestrele si urlînd ca în toiul iernii.Esecul Conferintei de la Londra se 

pare cà a avut drept cauzà urmàtoarele fapte : nerecunoasterea 

guvernelor României,Bulgariei, Ungariei de càtre Anglia si Statele Unite, 

desi Rusia a sustinut cà în aceste tàri guvernele reprezintà poporul si 

cà, deci, trebuie recunoscute si, în al doilea rînd, diferenta de pàreri în 

ce priveste participarea Frantei si Chinei, celelalte douà mari puteri 

reprezentate la Conferintà, la încheierea pàcii cu cele 3 state de mai 

sus ; reprezentantul guvernului rus, Molotov, fiind de pàrere cà, 

conform întelegerii de la Berlin, la discutarea tratatului cu cele 3 state 

trebuie sà ia parte numai Anglia, Statele Unite si Rusia, pe cînd Statele 

Unite si Anglia au fost de pàrere cà ia parte la încheierea acestor 
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tratate si Franta si China, asa cum a intervenit o întelegere la 11 

septembrie a.c. între cei 5 ministri de externe la Londra.In « Universul » 

apàrut azi se vorbeste de rezultatele Conferintei de la Londra, asa cum 

sunt vàzute de ziarul rus « Izvestia », în care se cautà a se justifica 

punctul de vedere al guvernului rus privitor la chestiunile mai sus 

aràtate. Articolul se sfîrseste astfel : « Dacà reprezentantii americani si 

britanici vor continua si în viitor sà aibà aceeasi atitudine care n-ar 

putea fi conciliantà cu fidelitatea fatà de acordurile tripartite încheiate, 

atunci se va produce clàtinarea bazei colaboràrii între cele trei 

puteri ».Tot în « Universul » de azi e tipàrit si un expozeu al ministrului 

de Externe al Statelor Unite, Byrnes, vorbit la radio. El a spus, între 

altele : « Greutàtile întîmpinate la Londra vor aràta întregii lumi 

realitatea durà cà nici o natiune nu poate astepta sà facà o pace numai 

dupà vointa ei. Dacà aceastà realitate durà este acceptatà de oamenii de 

stat si de popoare în prima parte a propunerilor alcàtuirii pàcii, în partea 

ultimà a realizàrii pàcii ea ne va salva si va salva întreaga pace a lumii 

de efectele dezastruoase ale deziluziilor si intransigentei ». Tecînd apoi 

la problema recunoasterii guvernelor român si bulgar, Byrnes a spus : 

« Noi nu putem sti dacà condititunile de acolo justificà recunoasterea, 

atîta vreme cît reprezentantii nostri politici nu sunt informati si atîta 

vreme cît corespondentilor nostri de presà nu li se permite sà circule 

liberi prin aceste tàri si sà trimità stirile lor necenzurate ». Respingînd 

cererea guvernului sovietic ca Franta si China sà nu aibà dreptul de a 

discuta problemele tratatelor de pace, ministrul de externe american a 

spus : « O asemenea excludere a doi dintre membrii permanenti ai 

Consiliului de Securitate nu ar promova relatiile armonioase esentiale 

pentru succesul Organizatiei Natiunilor Unite ». In legàturà cu aceastà 

chestiune, dînsul precieazà mai departe cà, la 11 septembrie nimeni 

dintre cei prezenti la Consiliu (deci si reprezentantul guvernului rus) nu 

a contestat hotàrîrea luatà de Consiliu, ca cei 5 membri sà fie prezenti 

la toate sedintele, cà abia la 21 septembrie delegatia sovieticà a luat 

pozitie cà hotàrîrea Consiliului din 11 septembrie violeazà acordul de la 

Berlin. Revenind la România si Bulgaria, ministrul american a mai spus : 

« Nu vom càuta sà dictàm în afacerile interne ale nici unui popor. Ne 

rezervàm doar dreptul sà refuzàm recunoasterea guvernelor dacà, dupà 

investigatii, vom ajunge la concluzia cà ele nu au dat poporului 

drepturile acordate lor prin Acordul de la Yalta si prin Charta 

Atlanticului ». A terminat aràtînd cà, la viitoarea Conferintà a pàcii, toate 

statele care au luat parte în ràzboi, fie ele mari sau mici, vor fi invitate. 

« A fost ràzboiul popoarelor, trebuie sà fie pacea popoarelor »;9oct45 

Dintr-o cuvîntare a lui John Foster Dulles, consilier special al lui 

Byrnes, ministrul de Externe al Statelor Unite, la consiliul de la Londra, 

tinutà la radio (stire publicatà în « Universul » de azi) aflàm cà « Rusia 
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mai dorea pentru ea tutelajul asupra celor mai importante colonii 

italiene în Africa, astfel încît ea si-ar fi putut realiza un mare port în 

Mediterana, asemànàtor celor obtinute în Extremul Orient, la Port 

Arthur si Dairen”. Iar, mai departe: “Delegatii sovietici stiau cà noi 

tinem mult sà încheiem o pace cu Italia. Ei doreau sà vadà cît de multe 

din principiile noastre pentru  a atinge acest scop. Si-au dat însà seama 

cà Statele Unite nu doresc si nu voiesc sà sacrifice principiile lor sau 

istorica prietenie cu China si Franta ».In ziarele de ieri s-a publicat 

stirea cà comandantul armatei americane ce a ocupat Japonia, Mac 

Arthur, a ridicat cenzura presei în Japonia (La noi, care ne aflàm în 

armistitiu de mai bine de un an, acel din opozitie care si-ar da o pàrere 

printr-o tipàriturà, ar fi considerat criminal) »; In ziua de vineri 26 

octombrie, presedintele Truman, cu prilejul Zilei Marinei, a tinut la New 

York un discurs asupra politicii externe a Statelor Unite, considerat ca 

cel mai important discurs al sàu de cînd detine calitatea de presedinte. 

Pentru a se vedea tot continutul discursului, atasez aici tàietura din 

jurnal, continînd rezumatul lui. Redau numai cîteva din cele 12 puncte 

esentiale ale discursului :1) «Nu càutàm expansiuni teritoriale sau 

avantagii egoiste. Nu avem nici un plan de a ataca vreun stat mare sau 

mic. Nu avem nici un scop de a da nastere la vreun conflict cu dorintele 

pasnice ale vreunei natiuni, oricare ar fi ea ».2) «Credem cà popoarele 

care au fost deposedate prin fortà de drepturile lor suverane si de 

guvernul lor autonom, le vor gàsi usor ».3) «Nu vom putea accepta nici 

o schimbare teritorialà în nici o parte a lumii, în afarà de cazul cînd ar fi 

fàcutà în acord cu dorinta liber exprimatà a poporului în cauzà ».6) «Vom 

refuza sà recunoastem orice guvern impus oricàrei natiuni, oricare ar fi 

ea, prin fortà stràinà. In unele cazuri s-ar putea sà fie cu neputintà sà se 

împiedice ca un asemenea guvern sà se impunà prin fortà, dar guvernul 

Statelor Unite nu va recunoaste asemenea guvern»( Cît despre 

nerecunoastere, putin se sinchisesc guvernele român si bulgar).11) 

«Trebuie sà continuàm a promova libertatea cuvîntului».Incà de la 

începutul lui octombrie, presedintele Truman a trimis lui Stalin un mesaj 

personal, care însà nu a putut fi predat de ministrul american la 

Moscova lui Stalin decît zilele trecute în localitatea Sochi din Caucaz, 

unde se aflà retras temporar pentru odihnà.Se va vedea, desigur, în 

zilele urmàtoare, ce va spune presa internationalà si, mai ales, cea rusà, 

despre discursul presedintelui Truman si dacà Stalin a ràspuns la 

mesajul ce i s-a trimis ; nu se stie încà continutul ràspunsului; 8noi45 

La cuvîntarea lui Churchill a ràspuns ministrul de Externe, Bevin. 

Declarà si dînsul cà secretul bombei atomice trebuie pàstrat. Nu crede 

cà în curînd energia atomicà va putea fi întrebuintatà în industrie. Va 

mai fi nevoie pentru aceasta de muncà îndelungatà. « Eu socotesc 

politica cu privire la pacea mondialà ca un considerent absolut 
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precumpànitor pentru a evita dezastrul ce ar rezulta de pe urma 

continuàrii folosirii acestor arme distrugàtoare. Adresez un apel càtre 

marile puteri, în numele guvernului britanic, noi suntem gata sà o facem, 

sà punà càrtile pe masà si cu fata în sus ». (Privitor la criticile aduse de 

Molotov împotriva asa numitor blocuri de state), ministrul Bevin a spus : 

« Guvernul britanic a cerut dreptul de a trata cu Franta, Olanda, Belgia, 

Scandinavia, sau cu alte tàri din blocul occidental, care au fost amicii 

culturali ai Angliei si tovaràsii ei istorici. In consecintà, spun cà sunt 

îndeptàtit, în numele guvernului, sà am vecini buni pe strada mea, tot 

asa cum orice altà tarà este îndeptàtità sà aibà vecini buni pe strada ei. 

Veti socoti, probabil, cà sunt putin cam energic cu privire la aceasta, 

dar am oarecare ciudà, si socotesc cà Camera va fi de acord cà sunt 

îndeptàtit sà fiu asa ». Iar, mai departe : «  Singurul fel în care poti fi 

sigur cà vei mentine o organizatie internationalà, este atunci cînd 

aceastà organizatie acceptà deplin, ca obligatie si politicà, cà tu te 

încrezi în cuvîntul dat fàrà a trebui sà trimiti la fiecare cinci minute un 

politist care sà verifice ». « Am fàcut fatà aproape oricàrei cereri pe 

care socoteam cà vom fi chemati sà le satisfacem. La Moscova, Yalta si 

la toate celelalte conferinte, nimeni nu si-ar fi închipuit cà vor mai fi si 

alte cereri teritoriale…Cred cà a sosit momentul ca sà cîntàm putin si 

cîntecul nostru ». (Toate rezumatele de mai sus sunt luate din ziarul 

« Jurnalul de dimineatà » apàrut azi) ; 11noi.45 « In acelasi timp cînd se 

tin convorbiri la Washington, trimisul lui Truman în Bulgaria si România 

pentru a se informa asupra stàrilor din aceste tàri, Ethridge, înainte încà 

de a sosi în Romînia din Bulgaria, unde se aflà de mai mult timp, a primit 

însàrcinarea sà se transporte la Moscova în vederea unor convorbiri al 

càror scop e necunoscut pînà acum » ;18noi45 Cu toatà cererea Statelor 

Unite de a se amîna alegerile în Bulgaria, ele totusi au avut loc 

duminicà. Opozitia abtinîndu-se de la alegeri, se întelege cà au fost 

alesi candidatii propusi de guvern, care e favorabil sugestiilor 

Rusiei.Mark Ethridge, delegatul presedintelui Statelor Unite pentru 

informatii în România si Bulgaria, însotit de secretarul sàu si de seful 

misiunii politice si al celei militare a Statelor Unite, a fàcut ieri 

dimineatà o vizità Regelui Mihai la Sinaia, unde au fost retinuti la dejun. 

Dupà dejun oaspetii au vizitat castelul pentru a vedea comorile de artà 

ale Castelului Peles, apoi Regele a avut o convorbire cu delegatul 

american. » ;30noi45 Mark Ethridge a plecat ieri cu avionul din România, 

desi era vorba sà mai stea vreo 10 zile. Odatà cu dînsul a plecat si 

Burton Berry, reprezentantul politic al Statelor Unite în România, si 

Ciryl Black, secretarul sàu personal. Se pare cà se vor opri deocamdatà 

în Italia.(România a fost bandonatà !!!) 

Parlamentul iugoslav (adunare constituantà) a proclamat Republica 

Federativà Iugoslavà, si a deposedat de toate drepturile pe Regele Petru 
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si întreaga dinastie Karagheorghevici. (Desigur, întrucît opozitia 

iugoslavà nu a avut posibilitatea sà candideze în alegeri, Tito a fàcut ce 

a vrut cu ajutorul parlamentlui compus numai din partizani ai sài). » ; 

Min.ext.dec.45«Conferinta de la Moscova. Rezultatul pentru Româia este 

destul de meschin. Ne asteptam din partea Statelor Unite si Angliei sà 

sustinà România cu mai multà vigoare. Vedem însà cà ei au cedat Rusiei 

si în cazul nostru, ca în multe alte cazuri » ;  « comunicatul privitor la 

România : « M. Sa Regele va fi sfàtuit ca un membru al Partidului 

national tàrànesc, si un membru al Partidului liberal sà fie curpins în 

guvern » (Va sà zicà, din vreo 20 de ministri, cît sunt cu toti, aceste 

mari partide istorice vor fi reprezentate în guvern prin cîte un singur 

ministru !).« Comisia mentionatà mai jos (compusà din Vâsinski, Hariman 

si Sir Archibald Clark Kerr) ca trebui sà fie de acord cà : a) ei (adicà 

membri celor douà partide) sunt cu adevàrat membri reprezentativi ai 

grupurilor de partide nereprezentate în guvern ; b) cà ei sunt potriviti 

( ?) si vor lucra leal cu guvernul. Cele 3 guverne iau notà cà guvernul 

român astfel reorganizat, cà alegeri libere si nestingherite vor fi tinute 

cît de curînd posibil, pe baza votului universal si secret…Guvernul 

reorganizat va da asiguràri cu privire la acordarea libertàtii presei, a 

cuvîntului, a religiei si a asociatiei » etc.Pînà la 1 mai 1946, mai spune 

comunicatul, va trebui sà se încheie pacea cu România, Italia, Ungaria, 

Bulgaria si Finlanda » ; 29 dec45Astàzi ziarele publicà pe o paginà 

întreagà textul comunicatului celor 3 ministri de Externe, al Rusiei, 

Statelor Unite si Angliei, întruniti în Conferinta de la Moscova care s-a 

încheiat. Rezultatul pentru Româia este destul de meschin. Ne asteptam 

din partea Statelor Unite si Angliei sà sustinà România cu mai multà 

vigoare. Vedem însà cà ei au cedat Rusiei si în cazul nostru, ca în multe 

alte cazuri. Iatà cîteva rînduri din comunicatul privitor la România : « M. 

Sa Regele va fi sfàtuit ca un membru al Partidului national tàrànesc, si 

un membru al Partidului liberal sà fie curpins în guvern » (Va sà zicà, 

din vreo 20 de ministri, cît sunt cu toti, aceste mari partide istorice vor 

fi reprezentate în guvern prin cîte un singur ministru !).Apoi, 

comunicatul urmeazà : « Comisia mentionatà mai jos (compusà din 

Vâsinski, Hariman si Sir Archibald Clark Kerr) ca trebui sà fie de acord 

cà : a) ei (adicà membri celor douà partide) sunt cu adevàrat membri 

reprezentativi ai grupurilor de partide nereprezentate în guvern ; b) cà 

ei sunt potriviti ( ?) si vor lucra leal cu guvernul. Cele 3 guverne iau 

notà cà guvernul român astfel reorganizat, cà alegeri libere si 

nestingherite vor fi tinute cît de curînd posibil, pe baza votului universal 

si secret…Guvernul reorganizat va da asiguràri cu privire la acordarea 

libertàtii presei, a cuvîntului, a religiei si a asociatiei » etc.Pînà la 1 mai 

1946, mai spune comunicatul, va trebui sà se încheie pacea cu România, 

Italia, Ungaria, Bulgaria si Finlanda. » ; 1 ianu46 Azi noapte, la ora 12, 
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cu ocazia începerii noului an, Regele Mihai a adresat prin radio 

poporului român un mesaj prin care, între altele, a spus : « Anul care a 

trecut a adus sfîrsitul ràzboiului. Noul an se deschide sub semnul pàcii 

si al nàdejdilor de mai bine, la care omenirea are dreptul în urma 

victoriei Natiunilor Unite asupra forelor asupririi, intolerantei si 

agresiunii… Timpurile sunt încà grele, nevoile (dificultàtile) sunt încà 

foarte mari si rànile de vindecat sunt multe. Sunt încredintat cà spiritul 

de dreptate si de întelegere al Marilor Natiuni Unite ne va ajuta sà 

încheem cît mai curînd tratatele de pace care sà ne îngàduie, în sînul 

Natiunilor Unite, sà colaboràm si noi la marea operà de asezare  pàcii în 

lume ». Face apoi apel la unirea tuturor. 

Vineri,4ian46« Universul » sosit azi la Craiova are urmàtoarele stiri.In 

ziua de marti, 1 ianuarie, dupà amiaza, membrii Comisiei aliate pentru 

România (Vîsinski, William Averrel Harriman, Archibald Clarc Kerr) au 

fost primiti într-o audientà comunà de Regele Mihai. Audienta a durat o 

orà si în cursul ei Suveranul a fost informat asupra hotàrîrilor luate la 

Moscova cu privire la România (primirea în guvern a cîte unui 

reprezentant din partidul national tàrànesc si liberal). A doua zi, 

miercuri, delagatii Statelor Unite si Angliei au fàcut o vizità lui Iuliu 

Maniu si C. Bràtianu. Acestia, pentru a da un ràspuns, au convocat 

birourile politice respective.Românii îsi puseserà mari nàdejdi în ajutorul 

pe care ni-l vor da Statelor Unite si Angliei împotriva acaparàrii 

României de càtre Rusia. Acum, în urma rezultatului Conferintei de la 

Moscova, toatà lumea e deziluzionatà si se întreabà : cine va mai salva 

tara noastrà ? » ; 8ian45 Partidele national-tàrànesc si liberal au 

desemnat ca participanti la guvern pe prof. Emil Hateganu si Mihail 

Romniceanu, ministi fàrà portofoliu. Ei au depus juràmîntul în fata 

Regelui (ei nu iau parte la guvernarea propriu-zisà, nu-si iau nici o 

ràspundere în aceastà privintà, rolul lor fiind acela de a observa 

împlinirea conditiilor de libertate a presei si a cuvîntului etc. » ;17ian46 

La postul de radio din Paris s-au rostit unele cuvinte îmbucuràtoare cu 

privire la România. « Printr-o ràsturnare rapidà a politicii, declarà glasul 

Frantei, Regele României a provocat pràbusirea frontului german din 

România, ceea ce a avut apoi urmàri asupra situatiei trupelor germane 

din Grecia, Iugoslavia si Bulgaria. Se cunoaste, de asemenea, pretioasa 

contributie adusà dupà aceea de armatele române în Transilvania si 

Cehoslovacia împotriva fortelor hitleriste ». « Franta socoteste cà 

România a adus prin contributia ei o scurtare a ràzboiului cu cel putin 

sase luni » ;26ian46Adunarea constituantà francezà a ales prim ministru 

pe Govin, fost presedinte al acelei adunàri, în locul lui De Gaulle, 

demisionat.La Adunarea natiunilor din Londra, delegatul rus Gromîko a 

ridicat chestiunea de ce Grecia si Indonezia sunt ocupate de armatà 

englezà (In Grecia între comnunisti si moderati sunt atît de grave 
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neîntelegeri, încît nu se stie cum vor fi aplanate) » :9febr46 S-a 

comunicat la radio si prin ziare cà guvernul englez si cel al Statelor 

Unite au recunoscut guvernul român, asa cum a fost completat, numai 

cu cei 2 reprezentanti ai marilor partide de opozitie, cel national-

tàrànesc (Maniu) si cel national liberal (Bràtianu), si încà în calitate de 

ministri fàrà portofoliu ! (Rezultà din aceasta cà rusii si-au impus vointa 

lor de cîte ori au voit. Prin guvernele pe care le-au impus, ei sunt 

stàpîni în Polonia, România, Bulgaria, Serbia. Am ajuns acum la impresia 

cà puterea si ajutorul anglo-american, în care speram, sunt iluzorii. Nici 

màcar nu s-au îndeplinit toate conditiile de la Moscova, càci se poate 

spune cà presa opozitiei nu existà! De cele cîteva exemplare din 

putinele ziare ale opozitiei, ce apar în Bucuresti, în provincie nu ajung, 

dispàrînd pe diferite cài. Populatia e doritoare sà vadà cum aratà un ziar 

al opozitiei, dupà atîta timp de strangulare a pesei, si nimeni nu poate 

pune mîna pe un ziar). » ;14 martie46Acum cîteva zile, fostul prim 

ministru al Angliei, Churchill, a tinut în America, în prezenta 

presedintelui Truman, un mare discurs în care a învinuit Rusia cà 

metodele întrebuintate de ea nu sunt dmocratice, cà nu-si retrage 

armatele din tàrile ocupate si cà, din cauza ei, pacea nu se poate face» ; 
16 martie46Intr-un interviu acordat ziarului « Pravda », Stalin ràspunde 

la discursul tinut zilele trecute în Statele Unite de càtre Churchill. El 

spune, între altele, cà considerà acest discurs ca primejdios, tinzînd sà 

semene germenii discordiei. Churchill ocupà acum pozitia de instigator 

la ràzboi ; el nu este singur, ci are amici, nu numai în Anglia, dar si în 

Statele Unite ale Americii. « Este incontestabil cà orientarea d-lui 

Churchill este o orientare spre ràzboi, un apel la ràzboi împotriva 

Uniunii Sovietice » ; 11 mai46Conferinta celor 4 ministri de Externe de 

la Paris, convocatà pentru a discuta si redacta tratatele de pace cu 

România, Italia, Bulgaria, Ungaria, Finlanda, se pare cà nu a ajuns la nici 

un rezultat definitiv cu nici una din aceste tàri. In unele chestiuni, 

ministrii respectivi au fost de acord, în altele, cele mai principale, nu. 

In ce priveste România, conferinta a recunoscut cà granitele fatà de 

Ungaria sunt cele din 1938. Deci se considerà nul Dictatul de la Viena si 

se recunoaste României dreptul intact asupra Transilvaniei. Se pare însà 

cà vom pierde definitif Basarabia si în plus nordul Bucovinei, precum si 

Cadrilaterul. » ;18 mai46Conferinta de la Paris a celor patru ministri de 

externe a luat sfîrsit, fàrà a fi ajuns la vreun rezultat definitiv. Ministrii 

respectivi au plecat în tàrile lor, urmînd sà se întîlneascà din nou la 15 

iunie, tot la Paris. Si noi, care asteptam sà se încheie odatà pacea, ca sà 

vedem pe rusi plecati din tara noastrà ! Multe deziluzii a trebuit sà 

avem ! » ;2iun.46 In Statele Unite au avut loc mari greve ale lucràtorilor 

din minele de càrbuni si ale lucràtorilor de la càile ferate, greve care au 

adus mari pagube si care au sà aducà asupra acelei tàri un adevàrat 



 130

dezastru economic. Dupà o cuvîntare a presedintelui Truman, lucràtorii, 

condusi de cîtiva oameni care în realitate urmàresc ceva, ar fi putut sà 

ajungà la o întelegere în privinta sporirii salariului si pe cale de 

convorbiri si arbitraj. In aceastà situatie, presedintele a cerut adunàrii 

reprezentantilor si senatului sà voteze o lege care sà reglementeze 

dreptul la grevà, folosindu-se întîi un arbitraj, apoi declararea grevei, 

dupà 60 de zile de la anuntarea ei etc. ; cele douà camere au votat 

legea. 

In Cehoslovacia au avut loc alegeri generale. Cele mai multe voturi le-

au avut comunistii, dupà care au urmat socialistii (Benes) etc. Dupà 

întelegerea intervenità anterior între partide, comunistii au dreptul sà 

desemneze pe primul ministru.In Franta si Italia au loc azi alegeri 

generale. » ;27iunie46In Conferinta celor 4 ministri de externe ce are 

loc acum la Paris pentru încheirea pàcii, nu s-a fàcut nici màcar un pas 

înainte. A început a se discuta mai întîi tratatul cu Italia si putin cel cu 

România. Dezacordul este complet în ce priveste coloniile Italiei, 

Triestul, Dunàrea etc. Situatia, dupà cum rezultà dintr-o corespondentà 

a agentiei Reuter, publicatà în « Timpul » de azi, este caracterizatà 

astfel de Bevin, ministrul de Externe al Angliei : « Felul în care mergem 

actualmente mi se pare aproape o farsà si cu adevàrat nu are nici o 

importantà ce chestiune discutàm » ; 28 iunie46Ziarele venite azi în 

Craiova din Capitalà publicà noul schimb de note între guvernele 

Statelor Unite, Marii Britanii si guvernul român. Reprezentantul politic 

britanic la Bucuresti, din însàrcinarea guvernului englez, în nota trimisà 

ministrului de externe român spune, între altele, cà ràspunsul guvernului 

român la o notà anterioarà « contine nu numai inexactitàti, dar dà si o 

imagine cu totul necomplectà si desfiguratà a conditiunilor, asa cum ele 

existà aci în prezent, si este considerat de guvernul Majestàtii Sale din 

Regatul Unit ca fiind pe de-a-ntregul nesatisfàcàtor ».Cam în acelasi fel 

e redactatà si nota americanà.Ràspunsul ministrului de externe român se 

vede în tàietura de jurnal («Timpul») alàturatà. 

 Din aceleasi ziare rezultà cà la Triest si la Venetia au venit 

pînà azi 11 vase mari de ràzboi, engleze si americane, se pare cu scopul 

de a face fatà unei încercàri a Iugoslaviei si Rusiei de a pune cu forta 

stàpînire asupra Triestului.In ziarul « Liberalul » de azi e publicat un 

articol în care se relevà lipsa oricàrui reprezentant român din parte 

guvernului la Paris, pentru apàrarea drepturilor României la Conferinta 

de pace a celor 4 ministri de externe, în timp ce o delegatie de ministri 

din guvernul ungar, dupà ce a fàcut o vizità în Statele Unite, se aflà 

acum la Paris, pentru a cere revizuirea frontierelor cu 

România. » ;29iun46 :«In Italia parlamentul a ales presedinte al 

Republicii Italiene pe Enrico de Nicola, fost, dupà primul ràzboi mondial, 

presedinte al Adunàrii deputatilor. 
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Cei 4 ministri de externe întruniti la Paris au ajuns la o întelegere (mai 

mult prin compromisuri) asupra chestiunilor principale ale tratatelor de 

pace. Triestul va fi internationalizat, ceea ce nemultumeste atît pe 

italieni, cît si pe iugoslavi, care-l pretind pentru ei. In acest oras, 

grevele, ca un mijloc de protest, se tin acum lant. Coloniile italiene vot 

fi administrate timp de 1 an de Anglia, dupà carese va hotàrî dacà 

trebuiesc retransmise Italiei. Pentru România si celelalte tàri se pare cà 

s-a ajuns la o întelegere, afarà de statutul Dunàrii, care a fost làsat pe 

seama celor 21 natiuni.Conferinta, la sfîrsit, s-a gàsit într-un adevàrat 

impas. Càci desi, în principiu, s-a hotàrît ca cele 21 de natiuni ce au luat 

parte la ràzboi sà fie invitate la 29 iulie la Paris pentru încheierea 

definitivà a tratatelor de pace, totusi ministrul rus, Molotov, a pus douà 

conditiuni : în primul rînd China sà nu semneze invitatiile ce se fac celor 

21 natiuni, ceea ce s-a admis, dar odatà cu invitatiile sà se trimità si 

cîte un regulament de procedurà, adicà de modul cum trebuie sà lucreze 

Conferinta de pace. La aceasta, delegatii Statelor Unite, Angliei si 

Frantei au ràspuns cà cei patru ministri de externe nu pot impune un 

regulament de procedurà unei adunàri de 21 de natiuni care e chematà a 

încheia definitiv pacea. In cele din urmà s-a ajuns la compromisul sà fie 

trimis si un anume regulament, care însà sà nu fie obligatoriu, ci sà fie 

primit, amendat sau respins, dupà cum se va hotàrî.Acum cei patru 

ministri de externe se aflà tot la Paris si discutà situatia 

Germaniei. » ;25iul46 : La Ierusalim a avut loc acum 3 zile un grav 

atentat terorist, pus la cale de unii evrei. Un hotel (King David) în care 

se afla Statul Major al trupelor engleze din Palestina a fost distrus de o 

minà asezatà la etajul inferior. Sub ruine s-au gàsit peste 100 de morti 

si multi ràniti. Faptul a produs senzatie în toatà lumea. In Camera 

Comunelor din Londra au avut loc dezbateri asupra acestui atentat, 

considerat de primul ministru, Athlee, ca o crimà brutalà si cel mai mare 

asasinat comis vreodatà în Palestina. Presedintele Truman a condamnat 

în termeni severi acest atentat, declarînd cà asemenea acte teroriste 

vor întîrzia eforturile pentru solutionarea problemei palestiniene. Cauza 

acestor acte, ca si a altora anterioare, asupra membrilor armatei 

engleze în Palestina stà în nemultumirea pe care evreii o au împotriva 

englezilor, care nu ar làsa sà imigreze în Palestina cît mai multi evrei 

din Europa. De altfel, la aceastà imigrare se opun nu atît englezii, cît 

arabii din Palestina, care amenintà cà se vor opune cu armele. » ; 29 

iulie46Astàzi se deschide la Paris Conferinta celor 21 natiuni ce au luat 

parte la ràzboiul împotriva Germaniei, în vederea încheierii pàcii cu 

« satelitii » ei, Italia, România, Ungaria, Bulgaria, Finlanda. A trecut un 

an de înd ràsboiul s-a sfîrsit si, pînà azi,  pacea nu a fost încheiatà, 

lumea zbàtîndu-se în lipsuri si nevoi. Oare, Conferinta ce are acuma loc 

la Paris va putea sà dea pacea lumii ? »10aug40 : Sunt atîtea cauze ce 
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aduc dezolarea în sufletele noastre : pe capul nostru rusii care ne iau 

toatà vlaga, întîrzierea încheierii pàcii, seceta… Toatà lumea parcà e 

bolnavà. De nicàieri o veste bunà, o razà de sperantà pentru un viitor 

mai apropiat. Se pare cà în tratatul de pace cu România se va trece 

clauza cà armatele sovietice din tara noastrà nu se vor retrage în 

întregime decît atunci cînd marile puteri se vor întelege în privinta 

statutului Austriei, tarà din care o mare parte e ocupatà de armata rusà. 

Si Dumnezeu stie cînd întelegerea privitoare la Austria va avea loc… 
Sîmbàtà 10 august, în fata Conferintei de pace a avut cuvîntul delegatul 

Italiei, primul ministru De Gasperi, invitat de conferintà sà expunà 

punctul de vedere al Italiei privitor la tratatul de pace. 

Ieri, marti, a avut cuvîntul în acelasi scop delegatul României, ministrul 

de externe Tàtàràscu, plecat cu o zi înainte la Paris însotit si de altii, 

între care Pàtràscanu, Gheorghiu-Dej, Lothar Ràdàceanu etc. Cuvîntarea 

sa a fost difuzatà astàzi de dimineatà la radio România. » ;15aug46 In 

cuvîntarea sa, tinutà marti în fata Conferintei de pace de la Paris, 

Tàtàràscu, ministru de externe în actualul guvern, a expus punctul de 

vedere al României privitor la tratatul de pace, în sensul cum întelege 

guvernul actual acest interes. El a aràtat sacrificiile fàcute de armata 

românà dupà 23 august 1944, în ràzboiul împotriva armatei germane si 

ungare, în baza càrora crede cà România are dreptul de a cere sà fie 

consideratà ca cobeligerantà ; a sustinut dreptul României de a cere 

despàgubiri Germaniei si Ungariei ; în privinta clauzelor economice si 

acelea ce se ocupà de restituiri si reparatii, dînsul e de pàrere cà ele 

contin pentru România sarcini foarte grele pe care nu le-ar putea 

satisface ; cà, de asemenea, clauza proiectului de tratat prin care se 

impune României o mare reducere a fortelor armate e departe de a oferi 

echivalentul contributiei românesti la efortul comun în perioada finalà a 

ràzboiului, poporul român e recunoscàtor puterilor aliate care au 

declarat nul si neavenit Dictatul de la Viena în privinta Transilvaniei de 

nord ce revine României. 

Ministrul de externe al României, însà, nu a spus un singur cuvînt 

asupra ocupàrii Basarabiei si Bucovinei de nord de càtre rusi, cu un an  

înainte de a i se declara ràzboi de càtre Germania. O elementarà datorie 

îl obliga sà ridice aceastà chestiune în fata conferintei, cu atît mai mult 

cu cît, în iulie 1940, el a tipàrit o brosurà intitulatà « Evacuarea 

Basarabiei si Bucovinei de nord », în care înfàtiseazà un istoric al ràpirii 

acestor provincii românesti si în care, ca încheiere, spune : « Trecutul 

nostru stà màrturie cà actele de cotropire sàvîrsite împotriva neamului 

nostru n-au làsat urme durabile pe pàmîntul românesc si întreaga istorie 

ne-a învàtat cà procesele deschise prin forta asupririi nu se sfîrsesc 

decît prin triumful dreptului, iar izbînzile silniciei nu au fost decît 

popasuri trecàtoare care au pregàtit izbînda cea de pe urmà a 
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Dreptàtii ».Ei bine, era cazul acum, conformîndu-se intereselor 

României si pàrerilor lui de altàdatà, sà cearà Conferintei de pace sà 

hotàrascà retrocedarea provinciilor ràpite. Sau, dacà nu o putea face, 

era de datoria lui sà lase altora ràspunderea renuntàrii României la 

drepturile ei.» «22aug46 Delegatia ungarà a prezentat la Conferinta de 

pace de la Paris un memoriu în care, între altele, cere sà i se restituie 

din Transilvania de nord nu mai putin de 20.000 km pàtrati (teritoriu în 

care se aflà 900.000 români). 

Rusia a adresat Turciei o notà prin care cere ca statutul strîmtorilor 

Dardanele sà fie cu totul modificat :1)strîmtorile sà fie administrate nu 

numai de turci, dar si de rusi ; 2) controlul navigatiei în strîmtori sà-l 

aibà statele riverane Màrii Negre (Rusia, România, Bulgaria, Turcia) ; 3) 

vasele de ràzboi ruse sà poatà terece prin strîmtori spre Mediterana, 

dar vase ale puterilor stràine sà nu poatà trece prin Mediterana în 

Marea Neagrà etc. Note asemànàtoare, Rusia a trimis si Angliei, 

Statelor Unite si Frantei. Statele Unite au ràspuns cà nu sunt de acord 

cu pretentiile sovietice. Se pare cà acelasi ràspuns îl vor da Anglia si 

Franta. Un zvon s-a ràspîndit în Craiova, cà Turcia ar fi mobilizat.Anglia 

si Statele Unite au adresat guvernului provizoriu polonez o notà în 

care-si exprimà nemultumirea fatà de prigoana desfàsuratà contra 

membrilor opozitiei, în special a partidului tàrànesc 

(Mikolaiczyk). » ;24aug46 « Un grav conflict diplomatic a izbucnit între 

Statele Unite si Iugoslavia. Aviatia si artileria antiaerianà iugoslavà au 

doborît douà avioane americane de pasageri, sub motivul cà nu au mers 

pe coridorul aerian destinat, ci au zburat pe deasupra teritoriului 

iugoslav. Au fost multi morti, iar cei scàpati de la moarte au fost 

arestati. Nota americanà, sub formà de ultimatum, este publicatà în 

tàietura de ziar ce alàtur aici.Guvernul popular a rechemat pe 

ambasadorul Iugoslaviei în Grecia, pe motiv, pe de o parte, sà presa 

greacà aduce insulte maresalului Tito, pe de alta cà, pe un vas iugoslav 

s-au suferit pagube din cauza exploziei unei bombe, explozie care s-ar 

fi pus la cale de greci. Ministrul de externe grec a ràspuns cà în privinta 

exploziei va ordona o anchetà, iar în ce priveste atacul presei grecesti 

împotriva lui Tito nu poate fi ràspunzàtor dînsul, iar, pe de altà parte, 

ziarele iugoslave au atacat guvernul grec. 

Azi dimineatà am auzit la radio România cà la Conferinta pàcii, delegatul 

grec, opunîndu-se la admiterea Albaniei ca membrà în conferintà, a 

declarat cà Grecia se aflà în stare de ràzboi cu Albania. 

 In Palestina continuà tulburàrile si amenintàrile contra englezilor care 

lasà liberà emigrarea evreilor în Palestina si a internat în lagàre pe cei 

care au voit sà intre clandestin. Astàzi se anuntà în ziare cà « miscarea 

subteranà evreiascà mobilizeazà toate fortele sale pentru a înfrînge 

bolcada britanicà împotriva imigràrii în Palestina ».  Se mai anuntà din 
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Ierusalim prin Rador, de organizatia Sten, în cazul cînd cei 18 membri ai 

acelei organizatii, condamnati la moarte, vor fi executati, organizatia 

Sten va proceda la numeroase asasinàri individuale printre autoritàtile 

britanice din Palestina. 

Toate evenimentele de mai sus se întîmplà cînd are loc Conferinta de 

pace de la Paris ! » ;  
26aug46 :Tot în « Liberalul » e publicat cà în cursul unei discutii la radio 

cu Sir Alex Cadagan, reprezentantul britanic la Consiliul de Securitate, 

Van Kleffens, delegatul olandez în acelasi consiliu, a atacat violent 

dreptul marilor puteri la veto. « Micile puteri, a declarat el, nu pot 

admite sà fie tratate ca minori ; ele s-au plictisit sà li se vorbeascà de 

ràspunderile coplesitoare ale marilor puteri, càci îsi amintesc cà modul 

în care aceste mari puteri si-au îndeplinit ràspunderile, au dus la ràzboi 

si distrugere. Dreptul de veto consfinteste judecata gresità cà cea mai 

mare întelepciune se gàseste acolo unde sunt mai multe tuturi ». Sir 

Alex Cadagan, desi reprezentantul unei mari puteri, s-a declarat si el, 

nu împotriva dreptului de veto, ci a abuzului care se face cu acest drept 

si care tinde sà discrediteze consiliul. (Reprezentantul Olandei are 

dreptate. Dacà marile puteri ar fi împiedicat la timp Germania sà se 

înarmeze, nu s-ar fi ajuns la acest cumplit ràzboi, cu toatà mizeria ce i-

a urmat). 

Iugoslavia a dat satisfactie ultimatumului Statelor Unite, liberînd pe 

aviatorii doborîti si înmormîntînd cu pompà pe cei morti. 

29aug46In sedinta de marti a Comisiei politice si teritoriale pentru 

România, din Conferinta de pace de la Paris, trecîndu-se la discutarea 

memoriului României prin care se propune schimbarea datei intràrii în 

ràzboi a României, de la 12 sept. (asa cum a fost prevàzutà în proiectul 

de tratat al ministrilor de Externe), la 24 august, asa cum a fost în 

realitate (ziua aceasta s-a si sàrbàtorit în România, de fatà fiind si 

reprezentantii Rusiei, Angliei, Statelor Unite etc.), delegatul Ucrainei 

luînd cuvîntul a declarat cà amendamentul român nu este conform 

adevàrului si propune respingerea lui !! 

Cererea româneascà a fost deci respinsà de comisie. (Radio si ziarele 

de azi) 

S-a petrecut în ziare zilele trecute : cetàtenii americani aflati în 

România sunt înstiintati sà pàràseascà aceastà tarà pînà la o oarecare 

datà si sà se repatrieze. Oare americanii prevàd pe curînd în România 

evenimente grave ? E poate vorba de un ràzboi ? 

In ziarele de azi s-a publicat stirea cà reprezentantii diplomatici ai 

Statelor Unite si Angliei  au fost chemati la Paris de càtre ministrii de 

externe ai tàrilor respective ; desigur pentru a da informatii de stàrile 

din România. 
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In India s-a format un guvern indian sub sefia lui Pandit-Neru, ceea ce 

este un eveniment important în istoria acestei tàri. 

Delegatul Ucrainei la Conferinta pàcii, cu asentimentul întregii Rusii, 

acuzînd Grecia ca provocatoare de ràzboi în Europa, întrucît la 

Conferinta pàcii din Paris a cerut ca Albania (sprijinità de rusi) sà-i 

cedeze anumite teritorii din sudul ei ca fiind locuite de populatie 

greceascà si întrucît ar prigoni elementele comuniste din Grecia, a cerut 

sà fie trimisà în judecata Consiliului de Securitate de la Washington, 

pentru a se lua màsuri împotriva ei. Cum în Grecia se aflà un numàr 

oarecare de trupe engleze, si cum aceastà tarà e sustinutà de englezi, 

protestul rus se îndreaptà indirect si împotriva englezilor. 

5sept46In Grecia a avut loc duminicà, 1 sept., un referendum al 

poporului pentru a se hotàrî dacà aceastà tarà e pentru rege sau pentru 

republicà. Verdictul a fost, cu mare majoritate, în favoarea regelui. 

Primul ministru Tsaldaris a si anuntat de aceasta pe regele George, 

care nu se aflà în Grecia, invitîndu-l sà vinà în Grecia. Prin presà si prin 

radio, rusii umplu lumea cu strigàtul cà alegerile în Grecia nu au fost 

libere si cà multi democrati (adicà comunisti) au fost arestati ; cà la 

aceastà situatie a contribuit faptul cà în Grecia se aflà armatà englezà 

care sprijinà guvernul de « reactionari » regalisti, condus de Tsaldaris . 

Si în vreme ce rusii acuzà pe englezi (care declarà cà alegerile în Grecia 

au fost libere), la noi în tarà guvernul sprijinit de rusi face aproape 

imposibilà orice manifestatie a opozitiei.  

Conferinta de pace de la Paris nu face deloc progrese.Rusii mai 

învinuiesc pe englezi si americani cà îsi fac aerodromuri militare în 

Dardanele (pe lîngà Constantinopol) pentru a veni în ajutorul Turciei, la 

caz de nevoie. De asemenea, ei au întrebat prin radio si prin gazetele 

lor, pe americani, de ce o parte din flota lor de ràzboi se plimbà prin 

porturile din Mediterana, ajungînd pînà în Grecia. Cei care au ascultat 

radio America au auzit pe americani ràspunzînd cà ei circulà cu flota lor 

acolo unde gàsesc de cuviintà, fàrà a se simti obligati sà dea socotealà 

cuiva pentru aceasta. 

7sept46La Paris, în fata Comisiei teritoriale pentru tratatul cu România, 

a fost ascultat delegatul Ungariei în pretentiile formulate de Ungaria 

asupra unei pàrti din Ardealul de nord, pretentie care, în cele din urmà, 

a fost redusà la 2.000 km pàtrati, în care se cuprinde Oradea Mare si 

Aradul. Dupà el a fost ascultat si delegatul României, Tàtàràscu. Dupà 

dezbateri destul de lungi, în care s-au exprimat si pàreri favorabile 

Ungariei, pretentia ungarà a fost respinsà. » ; 

10 sept46Duminicà a avut loc în Bulgaria  un referendum pentru a se sti 

dacà poporul bulgar doreste ca statul respectiv sà fie monarhie sau 

republicà. Republica a obtinut majoritatea. » ; 
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17sept46De mai multe zile, marinarii de pe vasele comerciale ale 

Statelor Unite, în numàr de cîteva sute de mii, au declarat grevà cerînd 

màrirea salariilor. Pentru acelasi motiv au declarat grevà si soferii de 

camioane din New York. Din cauza aceasta o sumà de magazine si 

fabrici au fost închise si sute de mii de alti lucràtori au ràmas fàrà lucru. 

Dupà cum se vede, în Statele Unite abia o grevà se terminà si se declarà 

alta. » ; 

21sept46 Primul ministru albanez întorcîndu-se în tara lui de la 

Conferinta de pace din Paris unde, între altele, s-a discutat si pretentia 

Greciei asupra Epirului, detinut azi de albanezi, a declarat cà, dacà 

cineva se va atinge de granitele Albaniei, « va primi o lectie bine-

meritatà ».( !)Ieri s-a comunicat la radio cà chestiunea Triestului la 

Conferinta pàcii merge foarte greu. Sunt 58 de puncte în divergentà. » ; 

6oct46 : « Se spune cà Conferinta de pace de la Paris se gràbeste 

pentru ca pînà la data de 15 octombrie sà termine toate tratatele de 

pace cu Italia, România, Bulgaria, Ungaria, Finlanda. Vom vedea. 

Consiliul de securitate ce lucreazà la New York a respins acuzarea pe 

care Ucraina a adus-o Greciei, hotàrîndu-se cu majoritate cà Grecia nu 

este agresoare si nu primejduieste securitatea internationalà. 

Regele George al Greciei, dupà plebiscitul ce a avut loc în acea tarà, s-

a întors în Grecia unde, dupà unele stiri, a fost primit cu entuziasm.  

Tribunalul international de la Nürenberg, dupà aproape un an de 

dezbateri, a pronuntat verdictul sàu împotriva sefilor germani care au 

declarat si condus ràzboiul, sàvîrsind crima de a aduce la ruinà întreg 

Globul pàmîntesc. Dintre ei, 11 au fost condamnati la moarte prin 

spînzuràtoare ; fac parte din acestia : Göering, Ribbentropp, Keitel, 

Rosenberg, Borman etc. Hess a fost condamnat la închisoare pe viatà, 

altii la mai putin ; iar trei au fost achitati : Papen, Schacht si Fritsche. 

Judecàtorul rus care a fàcut parte din tribunalul ce a judecat pe inculpati 

a fost de pàrere ca ei sà fie condamnati. De asemenea, în Iugoslavia si 

Cehoslovacia. Corespondentul agentiei franceze de presà din zona 

britanicà de ocupatie crede cà germanii achitati vor forma viitorul 

guvern al Germaniei. Papen ca presedinte, Schacht ministru de finante 

(un specialist de seamà în materie), Fritsche ministru al informatiilor. 

Ministrul român la New York a fost primit de presedintele Truman. 

Acesta, între altele, i-a spus : « Guvernul Statelor Unite (în conferinta 

de la Yalta etc.) s-a stràduit sà contribuie la refacerea unei Românii 

independente sub un guvern reprezentativ, exponent al vointei 

populare. De aceea, guvernul Statelor Unite a primit cu satisfactie 

asigurarea guvernului român cà alegerile viitoare vor fi libere si 

echitabile. Aceastà asigurare constituie o bazà pentru recunoasterea din 

partea Statelor Unite. Guvernul si poporul Statelor Unite vor urmàri cu 

interes continuu evenimentele din România, dorind sà vadà crearea unor 
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conditii care sà permità României sà colaboreze ca membru activ al 

Natiunilor Unite ».   

17oct46In Franta a avut loc un nou plebiscit pentru noua Constitutie 

(cea de acum cîteva luni nu a fost primità de popor). Rezultatul e 

acesta : 9 milioane de votanti au primit Constitutia ; 8 milioane au 

respins-o ; 8 milioane s-au abtinut. Dupà cum se vede, rezultatul nu e 

prea multumitor. Inainte de ziua votàrii, generalul De Gaulle s-a 

pronuntat contra Constitutiei si, deoarece nu s-a înteles în aceastà 

chestiune cu actualul prim ministru Bidault (partidul republican), s-a 

despàrtit de el formînd un nou partid. Toate acestea nu sunt de naturà 

sà aducà stabilitate în Franta. 

Condamnatii de la Nürenberg au fost executati ieri prin spînzuràtoare. 

Singurul care nu a putut fi spînzurat a fost Göering, care s-a sinucis 

printr-o dozà de otravà care nu se ste cum a ajuns în mîna 

lui » ;29oct46 : Radio Londra si Radio America atrag atentia mereu 

guvernului român cà ceea ce se petrece în tara noastrà nu sunt 

conforme cu angajamentele luate, cà libertatea scrisului si întrunirilor în 

vederea alegerilor sunt pentru partidele de opozitie neexistente, cà 

guvernul român nu e recunoscut decît în cazul cînd respectà toate 

aceste drepturi si libertàti, totusi guvernul român nu se sinchiseste 

deloc. Toatà lumea crede cà, desi opinia publicà e cu totul împotriva 

regimului, alegerile vor fi falsificate pentru ca astfel reusita guvernului 

sà fie sigurà ;1noi46Spicuiesc din ziarul « Timpul » cîteva fragmente din 

discursul lui Molotov tinut la New York, în fata ONU-lui : « Ar fi naiv sà 

se ignoreze faptul cà campania împotriva dreptului de veto este în mod 

manifest o campanie contra Uniunii Sovietelor ; cà dacà principiul 

dreptului de veto ar fi eliminat, ONU s-ar nàrui.« Nu suntem siguri cà 
soarta Germaniei si Japoniei a fost un avertisment suficient pentru 
impreialistii epocii noastre ( !) (Desigur imperialistii la care face aluzie 

Molotov sunt americanii si englezii). Existà douà tendinte : unii luptà 

contra principiilor Natiunilor Unite si contra dominatiei mondiale, iar 

altii cooperarea internationalà. (Cei care cautà cooperarea internationalà 

sunt desigur rusii, ei nu se gîndesc sà domine !). Unitàti navale si 

escadrile au apàrut pe neasteptate în locuri în care nu mai fuseserà 

niciodatà pînà atunci, spre a ameliora nenorocirile diplomatice. 

Diplomatia dolarului e folosità pentru a sprijini democratia dolarului 

etc. »Zilele trecute Stalin a ràspuns la un interviu ce i s-a luat de un 

ziarist american, între altele el socoteste cà Churchill prin cuvîntàrile lui 

îndeamnà la ràzboi. Privitor la granita de vest a Poloniei (în care s-a 

înglobat o parte a Germaniei), el socoteste cà aceastà granità e 

definitivà. Se întelege cà el este pentru pace si pentru întelegere, 

(numai cà pacea si întelegerea întîmpinà enorme dificultàti);6noi46Vàd 

din ziarele de azi cà M. Ralea, care acum vreo lunà plecase ca ministru 
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al României la Washington, s-a întors la Paris, de unde a plecat spre 

tarà. Auzisem acum cîteva zile cà din cauza situatiei politice din tara 

noastrà, el nu a fost primit de guvernul american ca reprezentant al 

guvernului român. Acum, cu întoarcerea lui, se pare cà zvonul se 

confirmà. ; 8noi46Zilele trecute au avut loc în Statele Unite alegeri 

pentru Camera reprezentantilor si pentru o treime din Senat. De data 

aceasta majoritatea a dobîndit-o partidul republican, dupà ce timp de 14 

ani a reusit în continuu partidul democrat al càrui exponent a fost 

Roosevelt alàturi de Truman. Se pare cà republicanii vor sà termine 

într-un fel cu grevele de lucràtori ce s-au tinut lant în Statele Unite si 

sà ajungà astfel mai repede la o stare normalà internà ; pe de altà parte 

ei tind la ocît mai urgentà stabilire a pàcii pe pàmînt. Alegerea de 

presedinte va avea loc peste doi ani ; 14noi46Duminicà au avut loc în 

Franta noi alegeri, dupà ce mai înainte se votase constitutia cu o micà 

majoritate. Iatà rezultatul lor : comunistii 168 mandate ; miscarea 

republicanà popularà 160 ; socialistii 93 ; radicalii si grupurile sociale 

59 ; partidul republican al libertàtii si celelalte grupuri conservatoare 

73 ; uniunea gaullistà 29 ; partidul algerian 12. 

In ziarul « Liberalul » de ieri, a apàrut un articol intitulat « Renasterea 

libertàtii » în care se aratà cà fostul presedinte al Statelor Unite, 

Hoover, a declarat urmàtoarele dupà alegerile din Statele Unite, în care 

republicanii au avut majoritatea : « Pînà acum întreaga lume, implicit 

Satele Unite, s-au depasat de ani de zile spre stînga, spre calea 

totalitarà a economiei planificate (dirijate). America, prin aceastà 

alegere, este prima tarà care respinge aceastà cale, apoi articolul mai 

departe demostreazà cà îngràdirea individualismului, reducerea 

completà a initiativei private, si înlocuirea lor prin directivele generale 

impuse de organele statului, au dus la dictatura fascistà si la ràzboi. » ; 

22noi46 « Din cauza minàrii canalului Corfu (de càtre o putere care 

deocamdatà este tinutà secretà) au fost avariate de curînd douà 

distrugàtoare britanice. Guvernul britanic examineazà atitudinea pe care 

urmeazà sà o ia în legàturà cu acest fapt. 

Din Nex York se comunicà prin Ofpress cà 400.000 mineri au declarat 
grevà din ordinul lui John Lewis, secretarul general al sindicatelor 

minerilor americani. « Purtarea lui John Lewis, spune Ofpress, 

reprezintà cea mai mare sfidare fatà de guvernul national al Statelor 

Unite, în toatà istoria americanà… Dupà ultimele stiri, presedintele 

Truman a revenit în mod hotàrît la decizia cà Lewis trebuie sà fie 

arestat pentru nesupunerea fatà de hotàrîrea judiciarà prin care i se 

recomanda de a nu rodona greva minerilor. » Se asteaptà ca judecàtorul 

care a emis somatia adresatà lui Lewis sà semneze acum mandatul de 

arestare. » ;26noi46La New York consiliul celor cinci ministri de 
externe s-au despàrtit fàrà a rezolva chetiunea deptului de veto. 
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Molotov se opune la orice modificare a lui, desi ceilalti 4 minstri de 

externe ar dori unele modificàri. Bevin, ministrul de externe englez, a 

spus cà atitudinea lui Molotov este complet negativà si a adàugat : « am 
sperat cà dezbaterile de aci ne vor îngàdui sà spunem poporului britanic 
cà suntem gata sà bazàm politica noastrà pe ONU. Din nenorocire, asa 
cum stau lucrurile acum, acest lucru va fi imposibil ». Iar Byrnes, 

ministrul american, a spus si el : « Este limpede cà rusii nu vor accepta 

o altà propunere de cît a lor, si cà e mai bine sà se renunte la noi 

discutii ».Le New York a fost împuscat unul din delegatii Ucrainei la 

conferinta de pace, Stadnik ; nu se stie pînà acum cine a sàvîrsit faptul 

si în ce scop.In nordul Greciei se dau adevàrate lupte între armata 

regulatà greceascà si cete de asa numiti « partizani greci » care în 

realitate sunt comunisti. Grecia se plînge cà acesti partizani sunt 

întretinuti cu arme si bani de Serbia, Bulgaria si Albania. » ; 

13dec46« Un comunicat de la New York anuntà cà cei 4 ministri de 

externe au ajuns la o întelegere în privinta tuturor tratatelor de pace cà 

tàrile « foste satelite ». Faptul însà cà s-a anuntat cà aceste tratate nu 

vor fi semnate decît prin februarie la Paris sau Moscova, precum si 

faptul cà în lungul timp de la încetarea ràzboiului s-au produs atîtea 

dezamàgiri în ce priveste pacea, stirea aceasta nu a produs în lume o 

prea mare bucurie, si chiar a fost primità cu oarecare 

neîncredere.Trupele guvernamentale iraniene, luptînd împotriva 

trupelor comuniste în provincia Azerbaidjan, au ajuns în Tarbriz, 

capitala provinciei. Conducàtorii acestor trupe au declarat cà înceteazà 

lupta si s-au refugiat în « stràinàtate » (adicà de sigur în Rusia) » ; 

15dec46«In Franta a fost ales presedinte al Consiliului de ministri, Leon 

Blum, socialist » ; 23dec46«Acum vreo 7-8 zile guvernul turc, vàzînd ce 

se petrece în Grecia unde asa numitii partizani sau democrati, în 

realitate comunisti, cu ajutorul Serbiei, Bulgariei si Albaniei, (asa cum 

primul ministru grec s-a plîns la New York) au atacat satele grecesti si 

armata regulatà greacà, voind sà punà stàpînire pe Grecia, - pentru 

sigurantà a dizolvat toate partidele de extremà stîngà din Turcia ce se 

conduc dupà doctrina comunistà, a arestat pe sefii lor, a desfiintat 

sindicatele si a decretat starea de asediu în Turcia din Europa.In ziarele 

românesti de azi se reproduc pàrti dintr-un articol publicat de ziarul 

sovietic « Pravda » în care autorul articolului, referindu-se la cele ce se 

petrec în Turcia, spune între altele : « guvernul turc face o politicà de 

agravare a relatiilor cu vecinii si întretine o armatà de 1 million de 

oameni ». Mai departe : « In Turcia actioneazà tot felul de provocatori, 

atîtàtori la ràzboi si agenti plàtiti ai fortelor iperialiste stràine ( ?) si 

este evident cà starea de mobilizare a Turciei este mentinutà pentru a 

servi scopurile acestor forte imperialiste » ! Aluzia nu se poate referi 

desigur decît la America si Anglia.In urma plîngerii pe care primul 
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ministru grec Tsaldaris a adresat-o Consiliului de Securitate din New 

York, prin care Grecia acuzà Serbia, Bulgaria si Albania cà furnizeazà 

tunuri, avioane si alte arme comunistilor greci, Consliul de Securitate a 

hotàrît sà se facà o anchetà la fata locului unde vor pleca 60 de delegati 

ai celor 11 natiuni ce formeazà consiliul. » ; 8ian47«O veste pe care o 

cred destul de importantà s-a comunicat ieri la radio Londra iar astàzi 

si la noi : ministrul de externe american Byrnes a demisionat si în locul 

ui a fost numit generalul Marshall, fost seful marelui stat major 

american în timpul ràzboiului. Oare numirea unui general în acest post, 

în preajma zilei cînd urmeazà a se semna tatatele de pace cu tàrile foste 

satelite si a se discuta situatia Austriei si Germaniei, în locul unui 

diplomat de meserie, are vreo semnificatie. E necesarà o mînà mai forte 

care sà gràbeascà venirea pàcii si a sigurantei, dupà sbateri de mai bine 

de doi ani ? S-au plictisit si americanii petrecînd si asteptînd, în timp ce 

restul lumii se sbate în nevoi de mai bine de doi ani de cînd s-a 

terminat ràzboiul, In curînd vom cunoaste dacà aceastà numire are sau 

nu vreo semnificatie. » ; 9ian46 »Truman, presedintele Statelor Unite, a 

adresat zilele trecute Congresului american un mesagiu, în care între 

altele spune: “Orice nouà disputà si întîrziere (în semnarea tratatelor cu 

tàrile ce au luptat alàturi de Germania) ar primejdui grav stabilitatea 

politicà a tàrilor interesate timp de mlti ani. In cursul îndelungatelor luni 

de desbateri în legàturà cu aceste tratate noi am aràtat limpede tuturor 

natiunilor cà Statele Unite nu vor consimti la nici o reglementare fàcutà 

în dauna principiilor pe care le socotim vitale în legàturà cu o pace justà 

si durabilà… Intîrzierea înregistratà în legàturà cu încheierea primelor 

tratate de pace se datoreste în parte dificultàtii de a càdea de acord cu 

Uniunea Sovieticà asupra termenilor reglementàrilor ». Dupà ce apoi 

aratà cà puterile ocupante trebuie sà recunoascà independenta Austriei 

si sà-si retragà trupele de acolo, adaugà cà si germanii si japonezii nu 

pot fi làsati în îndoialà si teamà în legàturà cu soarta lor. Propune apoi 

înfiintarea unie armate permanente se deci un serviciu militar 

obligatoriu, o nouà reglementare a muncii pentru înlàturarea grevelor 

etc. » ;19ian47« Primul ministru al Frantei, Leon Blum, a fàcut de curînd 

o vizità la Londra. Se pare cà a ajuns la un acord cu primul ministru 

englez Atlee pentru încheierea unei aliante franco-britanice, fapt foarte 

important. Parlamentul francez a ales presedinte al Republicii Franceze 

pe Vincent Auriol (socialist) »  

« In Polonia au azi loc alegeri pentru Adunarea Nationalà. Se petrec 

acolo lucrurile exact asa cuù s-au petrecut în tara noastrà : arestarea 

membrilor partidului tàrànesc al lui Mikolaicik, asasinate, eliminàri din 

slujbe, amenintàri etc. In fata violentei opozitiei si deci a vointei 

poporului, guvernul Statelor Unite, dupà ce a fàcut cuvenitele observatii 

guvernului polonez, a prezentat o notà si guvernului sovietic. Molotov 
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ràspunde cà nu e de acord cu acuzatiile ce se aduc gubernului polonez 

si cà deci nu vede motive spre a întreprinde demersuri. Atasez aci foaia 

respectivà de jurnal în care se vede si nota si ràzpunsul din care se 

deduce cà acolo unde e stàpînire ruseascà, libertate nu poate fi » :  

24ian47« In Polonia ceea ce era de asteptat s-a împlinit. Guvernul de 

acolo, în totul asemànàtor guvernului românesc, a reusit în alegeri ( !) 

cu o majoritate zdrobitoare. Opozitia lui Mikolaicik nu a obtinut nici 8%. 

Despre aceste alegeri Radio Londra a spus cà sunt o farsà (…) 

5 febr47« Continutul tratatului (v. foaia de jurnal alàturatà) de pace cu 

România s-a publicat în ziarele de ieri. Dupà cum se vede, noi pierdem 

definitiv Basarabia si nordul Bucovinei, iar clauzele economice sunt 

foarte grele. O clauzà care ne îngrijoreazà e aceea cuprinsà în art. 21, 

din care putem deduce cà nu vom scàpa în curînd de armata rusà de 

ocupatie care ne va aduce în cea mai cumplità mizerie. In acest articol 

desi se spune cà armata de ocupatie va fi retrasà în timp de 90 de zile 

de la ratificarea tratatului de càtre reprezentantele nationale respective, 

totusi se adaugà : « Uniunea Sovieticà îsi rezervà dreptul de a pàstra pe 

teritoriul român forte armate care ar putea fi necesare pentru 

mentinerea liniilor de comunicatie ale armatei sovietice cu zona 

sovieticà de ocupatie în Austria ». Si cum numàrul acestor trupe nu e 

limitat prin tratat, Rusia va putea spune cà toate trupele aflate acum în 

România îi sunt necesare !Acest tratat a fost semnat pînà azi în 

capitalele respective de Byrnes, Molotov si Bevin, urmînd ca ceilalti, 

precum si delegatia românà, sà semneze la Paris în ziua de 10 februarie, 

adicà la termenul fixat dinainte.Delegatia românà compusà din 

Tàtàràscu, Pàtràscanu etc., a si plecat la Paris în acest scop. 

Englezii în urma numeroaselor si repetatelor atentate cu bombe si în 

umra jignirilor aduse în continuu armatei engleze de ocupatie în 

Palestina de càtre cete de teroristi evrei, au luat dispozitia ca în timpul 

cel mai scurt sà fie evacuati din Palestina femeile, copiii si civilii, 

cetàteni englezi. De sigur au luat aceste màsuri în vederea unor 

operatiuni despre care pînà acum nu se stie în ce vor consta (…) 

« Luni 10 februarie s-a semnat la Paris tratatul de pace cu tàrile 

« satelite ». Niciuna din aceste tàri nu a fost multumità cu conditiile 

impuse, dar delegatii lor au fos obligati sà le semneze. Iugoslavia a 

declarat cà nu va renunta niciodatà la revendicàrile sale contra Italiei 

(Triestul si alte teritorii) ; în Italia vii manifestatii la Roma unde s-au 

produs ciocniri ; Bulgaria, prin dimitroff, primul ministru, si-a 

manifestat « indignarea sa » împotriva faptului cà nu i s-a dat Tracia, 

pentru a avea trecerea liberà la Marea Egee (dupà cum se vede aceastà 

tarà satelità are pretentii pe care poate nu le-ar fi putut formula nici 

chiar dacà ar fi luptat alàturi de aliati) ; ministru de externe român, 

Tàtàràscu, a declarat ca foarte grele clauzele economice din tratat, dar 
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n-a suflat un cuvînt împotriva pierderii Basarabiei si a Bucovinei de 

nord. E de observat cà semnarea acestor tratate nu aadus prea mare 

bucurie în lume, càci situatia încà nu se vede bine làmurità înainte de 

încheierea tratatului cu Austria si Germania. »« Duminicà au avut loc 

alegeri în Rusia pentru Sovietul suprem. Populatia a votat cu « mare 

entuziasm ». Stalin a obtinut unanimitatea ! Cînd nu existà opozitie, se 

întelege cà nu poate fi altfel» ; 

19 februarie47“Agentia rusà Tass transmite urmàtoarea informatie 

publicatà azi în ziarele românesti. In ziua de 10 februarie, în senatul 

american, senatorul MacKeller “si-a permis”, zice agentia Tass, sà 

întrebe, adresîndu-se d-lui Acheson, sub-secretar de stat, urmàtoarele: 

“Nu credeti cà dacà Rusia ar poseda bomba atomicà, ea ar fi pus mîna 

pe Europa întreagà si pe întreaga lume?” Ca ràspuns la acest atac 

“grosolan”, spune mai departe agentia Tass, d-ul Acheson a declarat: 

“Politica externà a Rusiei sovietice este agresivà si expansionistà”. In 

ziua de 14 februarie (continuà informatia) d. Molotov a adresat o notà 

d-lui Smith, ambasadorul Statelor Unite la Moscova, în care aratà cà 

guvernul sovietic atrage atentia guvernului Statelor Unite asupra 

purtàrii incalificabile a d-lui Acheson care si-a permis, cu toate cà 

ocupà un post oficial în senat o declaratie ostilà, grosolanà si 

compromitàtoare îndreptatà împotriva Uniunii Sovietice. 

Tot din ziarele de azi aflàm cà Statele Unite au ràspuns la aceastà notà, 

ràspuns al càrui cuprins deocamdatà e necunoscut. 

(Observ cà rusii pot trata fàrà nici o jenà pe americani si englezi 

reactionari si impreialisti, dar dacà un american sau un englez spune 

aceasta rusilor, provoacà, dupà cum se vede, o notà diplomaticà 

continînd calificative foarte tari) 

Astàzi ninge, bate un vînt puternic si viscoleste. Desigur la noapte nu 

vor mai putea circula trenurile. Iarna aceasta a fost extrem de asprà nu 

numai în România, dar în toatà Europa. In Germania fluviile au înghetat 

si nu se mai pot face transporturi. In Anglia unde de obicei iarna e 

dulce, e un ger cum nu a fost poate niciodatà. Din cauza lipsei de 

carburanti care nu se pot transporta tot din cauza intemperiilor 

(trenurile si vapoarele nu pot circula), curentul electric s-a redus 

enorm, ceea ce a silit numeroase industrii sà înceteze lucrul. Din 

aceastà cauzà sunt acum fàrà lucru 1.500.000 muncitori. Acelasi ger 

stàpîneste în Franta si chiar în Ialia. 

In Franta lucràtorii tipografi, care pretind màrirea salarilor, s-au pus în 

grevà. Din acestà cauzà ziarele franceze se tipàresc în tàrile vecine. 

…In ziarele de azi se publicà stirea cà generalui Marshall, ministru de 

externe al Statelor Unite, în numele guvernului american, a ràspuns la 

nota sovieticà în legàturà cu declaratia sub-secretarului de stat, Dean 

Acheson, despre care am scris aci în nota din 19 februarie. In ziare nu 
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se aratà continutul ràspunsului, dar la radio s-a comunicat cà încà se 

spune în Statele Unite, unde e o adevàratà democratie, orice ales al 

natiunii are dreptul sà punà întrebàri ministrului respectiv, si acesta e 

dator sà ràspundà, exprimîndu-si si el pàrerea lui. Cà, deci, sinceritatea 

ministrului Acheson nu se poate socoti ostilitate. 

Dupà cum rezultà dintr-un articol publicat din ziarul « Liberalul » de azi, 

articol care se referà la un discurs al lui Churchill în Camera 

Comunelor, situatia grea din Anglia nu se datoreazà numai intemperiilor, 

dar si greselii guvernului care, luînd puterea, în loc sà procedeze la o 

refacere a tàrii, s-a apucat sà introducà reforme sociale, ca 

nationalizàri, socializàri etc., împiedicînd astfel initiativa particularà. O 

experientà la fel de dàunàtoare s-a produs în Franta. Din cauza relei 

situatii adusà de aceste numite socializàri, primul ministru francez, 

Ramadier, socialist, a declarat de curînd în Camera francezà cà este 

timpul ca nationalizàrile sà fie oprite, si cà guvernul francez nu va mai 

trece nici o institutie particularà în domeniul public. 

…Teroristii evrei aà sàvîrsit zilele acestea noi atentate împotriva 

englezilor. Astfel ei au aruncat în aer clubul ofiterilor britanici omorînd 

numeroase persoane. Au mai produs cinci explozii în regiunea portului 

din Haiffa ! 

Maresalul rus V. Sokolovski, comandantul zonei de ocupatie sovietice 

din Germania, a adus comandantilor englez si american ai zonelor 

respective din Germania, acuzatia cà prin fuziunea economicà ei pun la 

cale fuziunea politicà a Germaniei si cà pun economia germanà la 

dispozitia « monopolistilor anglo-nord-americani ». Generalul american 

Clay si maresalul englez Sholto Douglas au ràspuns « în termeni 

vigurosi”, contrazicînd afirmatia ruseascà, si la rîndul lor au adus 

contraacuzatii autoritàtilor sovietice. 

Churchill continuà atacurile împotriva guvernului laburist spunînd, între 

altele : « Structura economicà si financiarà a tàrii noastre este azi 

primejduità din cauza proastei legislatii si gresitei administratii a 

guvernului socialist. Imperiul britanic se scufundà. Cred cà este o 

chestiune urgentà de datorie publicà pentru fiecare din noi sà luàm toate 

màsurile ce stau în puterea noastrà, sà aducem sfîrsitul rapid al acestei 

guvernàri”.5 martie47“In Camera Comunelor a fost, în ziua de 3 martie, 

o zi agitatà cu privire la Palestina. « Strigînd plin de mînie si agitînd o 

telegramà, d. Winston Churchill, seful opozitiei, a întrebat în sedinta de 

luni a Camerei Comunelor pe membrii guvernului cît sînge va mai trebui 

sà curgà înainte de a se lua o hotàrîre cu privire la Palestina » (aluzie la 

noul atentat comis de teroristii evrei împotriva clubului englez de care 

am vorbit în nota cu data 3 martie) si a mai pus si alte întrebàri, cerînd 

ca însusi primul ministru, Atlee, sà ràspundà. Intr-un ràspuns provizoriu, 

ministrul coloniilor a aràtatn, între altele, cà în Palestina s-a proclamat 
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stare de asediu ( e curios cà ultimul atentat s-a produs chiar dupà 

proclamarea stàrii de asediu) si a recunoscut cà pînà acum nu s-a 

executat nici una din condamnàrile la moarte pronuntate împotriva 

evreilor.(« Timpul » cu data joi 6 martie). 

Ieri, marti, s-a semnat la Dunckerque (Franta), tratatul de aliantà pe 50 

de ani între Franta si Anglia, prin care pàrtile contractante se obligà a 

veni imediat una în ajutorul alteia atunci cînd oricare din aceste tàri ar 

suferi o agresiune din partea Germaniei sau oricàrui alt stat. 

Presedintele Truman, în vizità în Mexic, a pronutat un discurs în acel 

oras, în care, între altele, a spus : « Noi stim cà maximum de libertate si 

demnitate a individului nu poate fi obtinut sub dictaturà » iar, mai 

departe : « Evenimentele dintr-o tarà pot avea efect puternic asupra 

altor tàri. Comunitatea natiunilor este interesatà de violarea de càtre 

oricare din membrii sài a principiilor acceptate de càtre guvernele 

nationale. Desconsiderarea legii într-o tarà poate ameninta existenta 

însàsi a legilor de care depinde existenta tuturor natiunilor”. 

10martie47“Astàzi s-a deschis la Moscova conferinta pentru pace cu 

Austria si Germania, de care depinde pacea întregii lumi. Rezultatul ei 

se poate spune cà e asteptat de întregul glob. La conferintà iau parte, 

pe lîngà reprezentantii Rusiei, ministrii de externe cu expertii ce îi 

însotesc, al Statelor Unite (generalul Marschall), al Angliei (Berin), al 

Frantei (Bidault). Modul cum se comportà în momentul de fatà Anglia, 

dà impresia de slàbiciune. Astfel, chiar dupà declararea stàrii de asediu 

în Palestina, noi atentate ale evreilor s-au produs. Prin împuscàturi si 

aruncàtoare de mine, ei au incendiat clàdirea serviciului de sigurantà 

britanic din Tel-Aviv. Cititorii acestei stiri se întreabà : ce fel de pazà 

fac trupele engleze cînd dau posibilitatea atacatorilor sà incendieze si 

acum clàdirile lor si încà pe aceea a serviciului de sigurantà ? De altfel 

englezii au si declarat cà vor sà pàràseascà Palestina, làsînd-o în seama 

ONU-lui.In Grecia, de asemenea, o situatie care aratà slàbiciunea 

englezilor. Desi se aflà ramatà de a lor acolo, si pe deasupra si comisia 

instituità de ONU pentru cercetarea chestiunii dacà Albania, Bulgaria si 

Serbia ajutà pe comunistii greci în contra guvernului si armatei 

grecesti ; - ràzboiul civil continuà. In acelasi timp, Anglia a declarat cà 

ea nu poate sà ajute economiceste Grecia ; din aceastà cauzà 

presedintele Truman a propus Congresului sà aprobe un ajutor 

economic de 250 milioane dolari Greciei. 

Se pare cà si în Mediteranà si Orientul Mijlociu, situatia Angliei este 

subredà. Iatà ce spune o stire de la Washington (« Timpul » de azi) : 

Cercurile politice americane adaugà cà mesajul ce se va adresa în 

curînd natiunei de presedintele Truman, va contine precizàri referitoare 

la politica generalà pe care Statele Unite înteleg s-o urmeze nu numai 

în Grecia ci si în Mediteranà, si probabil în Orientul Mijlociu, ca si în alte 
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pàrti ale lumii « unde imposibilitatea pentru Marea Britanie de a face 

fatà angajamentelor sale, pune Statelor Unite o problemà pe care presa 

americanà continuà sà o socoteascà cea mai gravà dupà intrarea 

natiunilor americane în ràzboi ». 

Oare sà se adevereascà prevestirea pe care Churchill a fàcut-o 

actualului guvenr englez (laburist), cà el va distruge imperiul englez? 

11 martie 47“Atasez aci o tàieturà tot din « Adevàrul », în care e 

publicat un schimb de note americano-sovietic în legàturà cu situatia 

internà din Ungaria aude au fost arestati peste 50 deputati, mici 

agrarieni, iar deputatul Kovats, secretarul partidului micilor agrarieni, 

partid despre care se stie cà a obtinut o mare majoritate în alegeri, a 

fost arestat de însàsi autoritatea militarà sovieticà. Dupà cum se vede 

din nota americanà, starea actualà de lucruri rezultà rezultà din 

amestecul stràin în politica internà a tàrii (reiese destul de transparent 

cà amestecul stràin e cel rusesc), care dînd sprijin comunistilor unguri, 

aflati în Ungaria într-o neînsemnatà minoritate, voieste sà-i impunà 

tàrii. « Nefiind în stare, zice nota americanà, sà-si realizeze scopurile 

lor politice prin procesul constitutional normal, comunistii unguri 

împreunà cu alti membri ai blocului de stînga, au încercat sà implice 

numerosi reprezentanti ai partidului majoritàtii micilor agrarieni sà 

slàbeascà pozitia parlamentarà pa care acest partid o ocupà prin 

alegerile poporului ungar » etc.13 martie47Ziarele au relatat la timp cà 

atunci cînd ministrii de externe ai marilor puteri, Statele Unite, Anglia si 

Franta, au sosit la Moscova, unde au fost invitati, în vederea Conferintei 

de Pace, ei au fost primiti la garà sau la aeroport de unul din adjunctii 

lui Molotov, ministru de externe rus. M-am întrebat eu si s-au întrebat 

si altii, de ce nu s-a deranjat sà primeascà pe musafirii invitati acela 

care e egalul lor în grad, care în acelasi timp e si gazda, ci a trimis pe 

un subaltern ?La Conferinta Pàcii din Moscova, Molotov aduce învinuire 

americanilor si englezilor cà în zonele din Germania ocupate de ei nu au 

dezarmat complet fortele germane si nu au distrus industriile de ràzboi. 

Generalul Marshall, reprezentantul Statelor Unite, a ràspuns cà fortele 

germane sunt dizolvate într-o largà màsurà, a fost distrus materialul de 

ràzboi, de asemenea distruse într-o largà màsurà instalatiile defensive 

ale Germaniei, iar potentialul de ràzboi limitat într-o màsurà 

considerabilà.In « Timpul » de azi citim : « Washington si (Rador) 

« Statele Unite aude gînd sà ia noi màsuri într-un viitor apropiat în urma 

respingerii notei nord-americane de càtre guvenrul sovietic », a 

declarat d. Acheson, secretarul adjunct al departamentului de stat, 

referindu-se la respingerea de càtre guvernul rus a notei nord-

americane privitoare la activitàtile sovietice în Ungaria. D. Acheson nu 

a precizat de ce nautrà vor fi aceste màsuri ». 
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Ziarul « Liberalul » sub titlul « Ajutorarea Greciei » scrie între altele: 

”Locul Marii Britanii urmeazà sà-l preia Statele Unite. Este clar ca 

lumina zilei cà nu poate fi vorba numai de o ràspundere financiarà, cînd 

aceasta decurge de pe urma evenimentelor politice si a luptelor de 

guerilà. Dacà Proiectul preseditelui Truman este aprobat de Senatul 

american, Statele Unite vor ocupa o pozitie politicà activà în Balcani, cu 

repercusiunile inerente acestui act ». Iar mai departe aratà cà presa 

americanà relevà cà de la intrarea Statelor Unite în ràzboi, ele nu s-au 

gàsit în fata unor evenimente mai grave, dat fiind cà urmeazà sà preia 

angajamente ce au revenit Marii Britanii pînà acum, nu numai în 

Mediteranà, dar si în Orientul Mijlociu si în alte pàrti ale lumii ». 

Se pare cà un cuvînt de ordine incità în toatà Europa pe comunisti. Dupà 

cele întîmplate în Ungaria, în tara noastrà atacurile din partea presei 

guvernamentale impotriva opozitiei se întetesc, dupà cum observà ziarul 

« Liberalul ». In Belgia, pentru a provoca dificultàti guvernului, cei 4 

ministrii comunisti au demisionat. In Franta, la o sedintà a Adunàrii 

nationale s-au produs violente incidente între liderul comunist Thorez 

si Pierre André, deputat al partidului republican al libertàtii. 

14 martie 47 (Vezi nota de la 15 martie, unde e atasatà o foaie din 

« Liberalul » unde discursul lui Truman e mai complet).Se pare cà ceva 

nou se pregàteste în lume. Evenimentele mari se asteaptà. Iatà 

simptomele. Presedintele Truman, în fata Congresului si Senatului 

american, reunite, a lua, dupà cum relateazà cei care au ascultat Radio-

Londra, pozitie directà si categoricà împotriva bolsevismului. Ar mai fi 

declarat cà acesta e ultimul avertisment ce se dà Rusiei. In ziarul 

« Timpul » de azi este publicat un rezumat, desigur nu numai trunchiat, 

dar si mult desfigurat. Totusi chiar din ce s-a putut publica, rezultà 

îndeajuns pentru a se întelege care e fondul discursului. Astfel în ce 

priveste Turcia, presedintele Truman a spus cà integritatea Turciei ( se 

întelege usor care e statul ce vrea sà atace integritatea Turciei), este 

esentialà pentru mentinerea ordinii în Orientul Mijociu. Mai departe : unul 

din principalele obiective ale politcii externe a Statelor Unite este 

crearea unor conditii în care noi si alte natiuni vom fi în stare sà ne 

manifestàm felul nostru de viatà liberi de constrîngeri. Dupà ce aratà cà 

în acest scop s-a dus ràzboiul împotriva Germaniei si Japoniei, 

continià : « Noi nu ne vom realiza însà obiectivele noastre dacà nu 

suntem dispusi sà ajutàm popoarele libere sà-si mentinà institutiile lor si 

integritatea lor nationalà împotriva unor miscàri care cautà sà le impunà 

regimuri totalitare (de sigur aluzie la Rusia). Aceasta nu este altceva 

decît recunoasterea fàtise cà regimurile totalitare impuse popoarelor 

libere, prin agresiune directà sau indirectà, mineazà temeliile pàcii 

internationale si deci securitatea Statelor Unite ». Pe lîngà împrumutul ce 

se cere a se acorda Greciei si Turciei, recomandà « sà se autorizeze 
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trimiterea unui personal nord-american civil si militar în Grecia si 

Turcia, la cererea acestor tàri, pentru a participa la ajutorul material 

( ?) ce ar umra sà fie furnizat ». Recomandà apoi sà se acorde de 

asemenea autorizatie pentru instruirea unui personal grec si turc anume 

ales. In sfîrsit, cere ca Congresul sà dea autorizatia care sà permità 

folosirea cît mai rapidà si mai eficace de bunuri-provizii si echipament 

necesare din fondurile ce ar urma sà fie autorizate. 

Mi se pare, de asemenea, simptomatic faptul cà Rusia a chemat la 

Moscova pe ambasadorii sovietici de la Washington, Londra si Paris 

pentru consultàri ( ?) 

Ministrul Frantei în Bulgaria, « care a fost molestat de militieni » (se 

spune cà prin violarea regulilor internationale, autoritàtile bulgare au 

intrat cu forta în legatie pentru a face perchizitii), a fost rechemat de 

guvernul francez, astfel cà relatiile diplomatice dintre Bulgaria si Franta 

sunt ca si rupte. 

Simptomatic e de asemenea faptul cà în Camera englezà Churchill, dupà 

ce a criticat încà odatà violent politica guvernului, a propus o motiune 

de neîncredre ; cum însà laburistii au majoritatea în parlament, motiunea 

a fost respinsà de 371 voturi contra 204. 

15 martie 47 « In ziarul « Liberalul » de azi e publicatà cu mai multe 

amànunte cuvîntarea presedintelui Truman. Din el se vede atacul direct 

împotriva Rusiei si e de o importantà universalà. « Popoarelor din mai 

multe tàri de pe glob li s-a impus de curînd regimuri totalitare (adicà 

dictatoriale, nota mea) împotriva vointei lor. Guvernul Statelor Unite a 

portestat adesea împotriva constrîngerii si intimidàrii cu violarea 

acordului din Yalta, în Polonia, România si Bulgaria…Un fel de viatà este 

bazat pe vointa majoritàtii si se distinge prin institutii libere, guverne 

reprezentative, alegeri libere, eliberarea de oprimarea politicà. Cel de al 

doilea fel de viatà este bazat pe vointa unei minoritàti impusà cu sila 

majoritàtii. El se bazeazà pe teroare si oprimare, presà si radio 

controlate, alegeri aranjate si suprimarea libertàtii individuale. Cred cà 

treuie sà ajutàm popoarele libere sà-si stabileascà propria lor soartà în 

propriul lor fel ». 

Atasez aici întreg ziarul « Liberalul » care, în calitatea lui de ziar de 

opozitie, ca si toate ziarele independente, apare numai în douà pagini, 

fiindcà nu i se dà hîrtie. In el se vede si discursul lui Bevin la 

Moscova» ; 

23 martie47“In Conferinta de la Moscova pentru pacea cu Germania, 

acordul cu Rusia si în parte cu Franta merge greu. Citind cuvîntàrile lui 

Molotov, ràmîi cu impresia cà Anglia si Statele Unite se aflà la Moscova 

în calitate de acuzate, iar nu se State care s-au dus acolo pentru 

încheierea pàcii cu Germania. Se întelege cà si reprezentantii acestor 

tàri nu se lasà datori cu ràspunsul.Dean Acheson, secretarul adjunct al 
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deparamentului de stat (externe) al Statelor Unite, a fàcut în ziua de 21 

martie, în fata Comisiei afacerilor stràine a Camerei reprezentantilor, 

declaratii în care se constatà încà odatà clar (dupà discursul 

presedintelui Truman) atitudinea Statelor Unite fatà de Rusia. El a 

anuntat cà departamentul de stat pune la dispozitia presei documente ce 

au fost tinute secrete pînà acum, privind împrejuràrile care au fàcut 

necesar ajutorul Statelor Unite càtre Grecia si Turcia. (Se referà 

desigur la un viitor atac rusesc împotriva Greciei si Turciei, sau în roice 

caz la ajutorarea elementelor comuniste care, dupà cum se stie, în 

Grecia au început atacul împotriva fortelor guvernamentale).Mai 

departe, fiind întrebat dacà un guvern chinez dominat de comunisti ar fi 

un pericol pentru Statele Unite, Dean Acheson a ràspuns : existenta 

unor guverne dominate de comunisti în oricare parte a lumii ar fi 

periculoasà pentru securitatea Statelor Unite. A adàugat apoi cà 

preocuparea Statelor Unite fatà de mentinerea libertàtii si independentei 

Turciei este în legàturà cu o presiune externà mai degrabà decît internà, 

asupra acestei tàri. El a refuzat sà identifice puterea care ar exercita 

aceastà presiune (ca si cum ar fi greude ghicit).(Din « Jurnalul de 

dimineatà » nr. 69/24 martie 1947) 

25 martie47 Presedintele Truman a dat ordin tuturor departamentelor si 

organelor guvernului Statelor Unite sà elimine din servicii persoanele 

« neleale ». Din protestul ziarului comunist englez “Dailly Worker”, ar 

rezulta cà functionarii americani “neleali” ar fi aceia ce ar avea simpatii 

pentru rusi. 

Maresalul Tito al Serbiei a dat ordin sà fie concentrati pe douà luni 

ofiterii de rezervà. E nevoie de concentràri acum, cînd se discutà 

încheierea pàcii? Ordinul e semnificativ. In Grecia se dau lupte 

sîngeroase. Trupele guvernamentale grecesti atacà acum si cu avioane 

si artilerie formatiunile de partizani. 

Ambasadorul Statelor Unite în Polonia, care a fost chemat la 

Washington, si a avut audientà la presedintele Truman, a declarat presei 

cà nu se va mai întoarce la postul sàu. Aceasta e într-o anume màsurà o 

rupere de relatii cu guvernul polonez, comunist, aflat complet sub 

influnenta ruseascà. » ;3aprilie47« Regele George al Greciei, abea 

asezat din nou pe tronul tàrii sale, a murit marti, dintr-un atac de cord. 

In locul sàu s-a urcat pe tron printul Paul, fratele sàu, mostenitorul 

tronului. 

Duminicà, la solemnitatea de la Bruneville, a vorbit generalul De Gaulle. 

Declaratiile fàcute de el sunt, dupà ziarul « Liberalul », de o însemnàtate 

politicà covîrsitoare, el respingînd tendintele extremistilor de a 

monopoliza meritul si gloria miscàrii de rezistentà în scopuri egoiste si 

partizane. El a spus : « Ambitiile si supralicitatiile partizane care pretind 

sà-si atribuie miscarea de rezistentà în totul sau în parte, constituie un 
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sacrilegiu plin de vulgaritate ». Iar mai departe : « Poporul nostru are 

ràni grave, dar e suficient sà-i asculti inima sa nenorocità bàtînd, pentru 

a întelege cà el vrea sà tràiascà, sà se vindece, sà prospere. Va veni 

ziua cînd respingînd jocurile sterile si trecînd la reforma planului 

planului prost construit în care se ràtàceste si natiunea si în care se 

descalificà statul, masa imensà a francezilor se va aduna în jurul 

Frantei ». La solemnitatea unde s-a pronuntat discursul, au luat parte si 

ministrii Angliei si Statelor Unite ; Cuvîntarea aceasta e aspru criticatà 

de partidele de stînga, si mai ales de cel comunist.…Astàzi s-a anuntat 

la Radio Bucuresti cà ministrul Rusiei la Atena a pàràsit Grecia împreunà 

cu personalul legatiei, ràmînînd în Atena un girant. Oare care sà fie 

cauza ? Hotàrîrea Statelor Unite de a ajuta Grecia, ancheta ce se face în 

Grecia si statele limitrofe de comisia numità de Consiliul de Securitate 

pentru a se vedea cauzele ràzboiului civil din Grecia, ori altceva? » ;6 

aprilie47 «La Consiliul de Securitate (ONU) unde se dezbate chestia 

albanezà adusà în discutie de Anglia (minarea canalului Corfu unde au 

fost avariate vase engleze si tragerea cu tunul de pe coasta albanezà), 

au fost vii discutii, reprezentantul Rusiei executînd dreptul de veto. 

Atunci reprezentantul Angliei (Sir Alexander Codogan) a spus între 

altele : « Pentru aceasta am cerut Consiliului sà examineze chestiunea 

si iatà-ne cu Consiliul pus în fata unei obstructii complete, sterpe si 

neputincioase…S-ar putea ivi cazuri mai urgente si mai amenintàtoare. 

Putem noi, dacà Consiliul de Securitate este gîtuit acum printr-un 

singur vot, sà avem încredere cà el va fi în stare sau va fi dispus sà se 

ocupe în mod eficace de asemenea cazuri ? » etc. Ca urmare 

reprezentantul Angliei a cerut trimiterea chestiunii în fata curtii 

internationale de justitie. 

Conducàtorul de azi al Serbiei, Tito, a tinut în fata Camerei o cuvîntare 

în care a atacat fàrà nici o retinere Statele Unite si Anglia ca puteri 

impreialiste care amenintà pacea. E de remarcat cà de douà ori pînà 

acum Serbia a cerut ajutoare economice Statelor Unite, care însà au 

refuzat »; 7 aprilie47« Presedintele Truman a tinut sîmbàtà o cuvîntare 

la dineul annual oferit de partidul democrat, dineu la care au participat 

delegatii a 48 state (ce compun Statele Unite). Acest discurs este tot 

atît, dacà nu si mai important, decît acela pe care l-a pronuntat acum 3 

sàptàmîni. El a spus între altele : « Nu vrem ràzboi », dar a adàugat :  

« Trebuie sà actionàm la timp, pînà a nu fi sosit momentul, pentru a 

înlàtura un început ce mocneste si care ar putea sà se întindà asupra 

lumii întregi…Stim cum izbucneste focul. Am vàzut si mai înainte : 

agresiunea celui puternic împotriva celui slab, fàtis, prin folosirea fortei 

armate, si în secret, prin infiltrare. Stim cum se ràspîndeste focul si 

stim cum sfîrseste ». Amintind apoi de o scrisoare a lui Thomas 

Jefferson (pe timpul presedintelui Monroe), presedintele Truman a 
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continuat : «  Noi la fel ca Jefferson, am fost martorii unor violàri atroce 

ale drepturilor natiunilor. Si noi le-am socotit drept prilejuri care nu 

trebuiesc socotite. Si noi am exprimat protestarea noastrà ; trebuie sà 

facem protestarea noastrà eficace, ajutînd acele popoare ale càror 

libertàti sunt periclitate de presiuni stràine… Ajutînd natiunile libere sà-

si mentinà libertatea, întàrim Natiunile Unite în îndeplinirea functiei lor… 

Este necesarsà tinem o fortà militarà suficientà pentru a convinge lumea 

cà întelegem sà facem fatà ràspunderilor noastre ». El a sfîrsit cuvîntarea 

sa repetînd juràmîntul lui Thomas Jefferson : « Am jurat la altarul lui 

Dumnezeu ostilitate fermà împotriva oricàrei forme de tiranii asupra 

constiintei omului » (Dupà « Jurnalul de dimineatà » de azi). 

Intrebarea este acum : ce vor face conducàtorii Rusiei în urma acestui 

discurs ? Vor întelege sà lase din ghiarele lor popoarele pe care le-au 

ocupat si pe care le stranguleazà, sau vor prefera ràzboiul ? » 

12 aprilie47«Am mai aflat urmàtoarele : Generalul Marshall, ce se 

gàseste acum la Moscova pentru Conferinta care nu înainteazà de loc, a 

trimis lui Molotov o scrisoare prin care invità Rusia ( care azi ocupà 

jumàtate din Coreea) sà stabileascà acolo libertatea si sà lase ca tara sà-

si numeascà un guvern care sà reprezinte vointa poporului, si aceasta cît 

mai curînd posibil. In Senatul american (unde se pare cà s-a aprobat 

ajutorul acordat Greciei si Turciei) diferiti senatori au combàtut politica 

de comunizare urmàrità de Rusia, si au invitat-o sà înceteze cu 

infiltratiunile. Radio Moscova criticà aspru politica Statelor Unite si 

Angliei, acuzîndu-le de imperialism»;17aprilie47«O multime de armeni 

din Turcia sau tàrile vecine au fost ademeniti de propaganda ruseascà 

sà treacà în Armenia sovieticà unde li se va da pàmînt si tot felul de 

înlesniri, unde adicà vor gàsi un adevàrat rai. Dar în foarte scurt timp s-

au convins cà « raiul bolsevic » e un adevàrat iad, nici un fel de 

înlesnire, din contrà numai munci excesive la care au fost obligati, hranà 

proastà si neîndestulàtoare, complectà lipsà de libertate, adicà robia… 

multi din ei au început sà fugà încerînd sà treacà granita în Turcia. O 

parte din ei însà au fost prinsi de rusi si împuscati chiar lîngà granità, 

altii au reusit sà scape, povestind autoritàtilor turcesti tot ce au pàtimit. 

Ne-a mai informat radio Ankara cà în parlamentul Statelor Unite, un 

deputat aràtînd tendintele de expansiune ale Rusiei, avînd ca consecintà 

întinderea bosevismului care a desfiintat complet libertàtile omului ; a 

cerut ruperea relatiilor cu Rusia ».18 aprilie47« generalul Marshall a 

avut o întrevedere cu Stalin, întrevedere prin care reprezentantul 

Statelor Unite ale Americii a expus punctul de vedere al guvernului sàu 

în ce priveste pacea cu Germania si alte importante chestiuni.De 

asemenea, s-a comunicat cà ministrul de externe englez, Bevi, va 

pàràsi Moscova în cursul sàptàmînii viitoare, cu toti membrii delegatiei 

engleze la Conferintà. E de remarcat cà nu s-a fàcut în directia 



 151

întelegerii privitor la pace, nici un pas important… « o mare catastrofà a 

avut loc în America. Orasul Texas a fost complect nimicit de o explozie 

ce a avut loc pe un vas francez încàrcat cu nitrat din care se fabricà atît 

explozibilele cît si îngràsàmintele. Din explozie s-au aprins si 

numeroase vapoare ce s-au aflat în port, continînd petrol. Explozia nu 

numai cà a dàrîmat clàdiriele orasului, dar le-a si incendiat. Victime 

sunt peste 2.000 morti si cîteva mii de ràniti. Cauzele exploziei nu se 

cunosc pînà acum »26 aprilie47« Neputîndu-se ajunge la o întelegere în 

privinta încheierii tratatului de pace cu Germania, si nici chiar cu 

Austria, de care depinde evacuarea de càtre trupele ruse a tàrii noastre, 

Conferinta de pace de la Moscova s-a închis. Viitoarea întrunire a celor 

4 ministrii de externe va avea loc la Londra în noiembrie 1947 !! 

Sperantele noastre au fost clar încà odatà spulberate. Va trebui sà 

suferim mai departe lipsurile si opresiunea » ;1mai47« Generalul 

Marshall, ministru de externe al Statelor Unite, înapoindu-se la 

Washington a fàcu mai întîi un raport presedintelui Truman despre cele 

constatate la Moscova, unde Conferinta de pace a esuat… A doua zi s-a 

adresat la radio poporului nord-american, spunînd între altele : 

« Acordul a fost fàcut imposibil la Moscova deoarece Uniunea 

Sovietelor a insistat asupra unor propuneri care ar fi stabilit în 

Germania un guvern centralist adecvat, pentru a pune mîna pe un 

control absolut al tàrii care ar fi condamnatà economiceste. 

Germania ar fi ipotecatà dacà ar remite o mare parte din productia ei cu 

titlul de reparatii îndeosebi Uniunii Sovietelor…S-au adus acuzatii de 

delegatia sovietelor si s-a dat o interpretare a acordului de la Potsdam si 

celelalte acorduri, care se deosebeste complet de fapte asa cum au fost 

ele întelese sau cunoscute de delegatia nord americanà ». Referindu-se 

la convorbirea ce a avut cu Stalin, care a cerut ràbdare si sà nu se arate 

nimeni pesimist, Marshall spune :  « Noi însà nu putem ignora factorul 

timp implicat aci. Refacerea Europei a fost cu mult mai înceatà decît s-a 

asteptat. Fortele de dezintegrare devin evidente. Bolnavul se pràbuseste 

în vreme ce doctorii delibereazà. Astfel eu cred cà actiunea nu poate 

astepta compromisul prin sleire. Noi probleme se ivesc zilnic. Trebuie 

luatà fàrà nici o întîrziere orice actiune posibilà pentru a se face fatà 

acestor probleme presante ». S-a ocupat apoi de problema germanà de 

reparatii, de frontiera polonà, germanà, de tratatul cu Austria, si a 

încheiat : « Starea lumii de azi si pozitia Statelor Unite impun dupà 

pàrerea mea o unitate de actiune din partea popoarelor nord-

americane ».(Marshall stopeazà politica de concesii de pînà atunci a 

Americii si Angliei !!! Era Mai 1947 ??) 

Ziarul american « Nex York Herald Tribune » (dupà care se publicà 

scurte note în presa româneascà de azi) observà cà generalul Marshall a 

respins orice idee de compromis si cà relatiile dintre U.S.A. si Uniunea 
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Sovieticà intrà într-o nouà fazà. « Dacà acordul trebuie sà fie obtinut 

acum, -spune ziarul american-, el va fi fàcut prin metode diferite si mai 

substantiale decît în trecut »;5mai47«In Franta partidul comunist, contrar 

angajamentelor luate atunci cînd împreunà cu alte partide au format un 

guvern de coalitie, de a nu ridica salariile, în timp ce preturile sà ràmînà 

pe loc sau sà scadà, sprijinà acum cererea lucràtorilor din unele uzine 

care cer màrirea salariilor declarînd grevà. Seful guvernului francez, 

Ramadierd, a cerut Camerei un vot de încredere, majoritatea 

(republicani si socialisti) au votat încrederea, comunistii au dat un vor 

de neîncredere. Rezultatul a fost cà ministrii comunisti din guvern au 

fost înlocuiti ( ei aveau si ministerul de ràzboi). Desigur cà acum 

comunistii vor incita la greve. Situatia politicà va fi tulbure în Franta » ; 

8 mai47« In legàturà cu ce se întîmplà în Europa, fie dupà sistemul 

comunist, fie dupà cel socialisto-comunist, cum e în Franta, fie dupà cel 

laburist, cum e în Anglia, unde s-au aplicat reformele concepute de 

respectivele partide politice, ceea ce a adus, se poate spune la un 

adevàrat dezastru, în Camera de Comert dinWashington, Averell 

Harriman, ministrul de comert american, a spus între altele : 

« Popoarele libere din lumea întreagà privesc spre noi pentru pildà si 

conducere. Recordul american de realizàri economice, de la sfîrsitul 

ràzboiului încoace, este cea mai însemnatà pildà vie a vigorii si 

soliditàtii filozofice a întreprinderii libere. In aceste zile cînd în alte tàri 

popoarele e »xperimenteazà cu institutiile lor sociale si economice 

(nationalizàri, planificàri, etc. nota mea), într-un efort de a gàsi o iesire 

din dificultàtile lor materiale si spirituale, o demonstratie practicà a 

posibilitàtilor institutiilor noastre libere este de cea mai mare 

importantà ». 

Intr-o convorbire pe care Harold Stassen, candidat la presedentia 

Statelor Unite la alegerile din 1948, a avut-o cu Stalin, acesta din urmà 

a spus, între altele : « posibilitatea de a coopera (între state) existà 

totdeauna (cu toate divergentele de sisteme politice si economice), - 

dar nu totdeauna existà si dorinta de cooperare. Dacà una din pàrti nu 

vrea sà coopereze, atunci rezultatul este conflictul si ràzboiul. Tin sà 

declar cà Rusia vrea sà coopereze cu Statele Unite ». ( Dar dacà Statele 

Unite nu vor gàsi cà e cazul sà coopereze? Atunci rezultatul va fi 

ràzboiul? si cine-l va face ?) » ;9mai47«Intr-o scurtà notà strecuratà la 

rubrica « Breviar extern », ziarul « Liberalul » de azi scrie urmàtoarele : 

« Guvernul francez a declarat cà Confederatia generalà a muncii si toate 

unitàtile sindicale vor înceta sà functioneze, deoarece aveau o tendintà 

comunistà ; Confederatia muncitorilor si sindicatelor recunoscute de 

ministerul muncii, nu sunt atinse în aceastà màsurà ». Printr-o altà notà 

anuntà cà Ministerul francez al muncii, care pînà acum a avut titular un 

socialist sau un comunist, a fost dat unui membru al partidului 
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« Miscarea republicanà popularà », din care face parte si ministrul de 

externe Bidault.La radio-Bucuresti azi s-a anuntat cà Brazilia a scos din 

lege partidul comunist si a operat numeroase arestàri printre sefii lui » ; 
11mai47 « Astàzi de dimineatà la radio s-a spus cà partidul conservator 

englez, al càrui sef este Churchill, si partidul liberal englez s-au înteles 

sà porneascà o luptà comunà împotriva partidului laburist care dupà ei a 

ruinat Anglia. 

La radio Londra s-a comunicat cà guvernul englez, ca si cel american, 

au cunostintà cà 400 vagoane fàinà trimisà de englezi si americani pentru 

populatia înfometatà din România (în afarà de cantitàtile de alimente ce 

s-au distribuit sub supravegherea Crucii rosii americane), au fost date 

de guvernul român rusilor. Radio Londra a accentuat cà dacà si ancheta 

ce se va face va dovedi faptul ca adevàrat, se va merge pînà la ruperea 

relatiilor cu guvernul român »;15mai47 « Atasez aci partea din ziarul 

« Liberalul » în care a fost publicat textul complet al Decretului 

Presedintelui Truman pentru decorarea Regelui României.Iuliu Maniu, 

presedintele partidului national tàrànesc, dupà ce a avut o convorbire cu 

membrii importanti ai partidului în privnta arestàrilor fàcute de guvern 

din membrii opozitiei ; s-a prezentat sefilor misiunilor engleze si 

americanà càrora le-a expus cazul, cerînd sà se ia màsuri de respectarea 

libertàtii cetàtenilor, prevàzutà formal si în tratatul de pace. 

15mai47«Guvernul italian, al càrui presedinte a fost De Gasperi, a 

demisionat. Cauza demisiei e urmàtoarea : primul ministru a voit sà 

completeze cabinetul cu cîtiva specialisti chiar din aceia care nu sunt 

înscrisi în partidele politice. Ministrii comunisti si o parte din cei 

socialisti au refuzat, temîndu-se sà nu fie majorati în guvern. Atunci 

primul ministru a prezentat demisia sa presedintelui republicii, De 

Nicola. Se asteaptà acum sà se vadà în ce fel se va forma noul guvern. 

Un America de Sud, pe lîngà Brazilia, a decretat ca ilegale partidele 

comuniste si alte tàri ca Chile etc.(…) 

16mai47 « In « Liberalul » de azi se publicà stirea sà seful partidului 

liberal, C. I. C. Bràtianu, si seful partidului socialist independent, C. 

Titel Petrescu, au avut convorbiri separate cu Burton Berry, 

reprezentantul diplomatic al Statelor Unite. Deci doi oameni politici 

români au adus desigur la cunostintà reprezentantului american 

arestàrile efectuate de guvern printre membrii opozitiei si starea jalnicà 

a tàrii prin metodele politice si economice întrebuintate de guvern. 

29mai47« In Anglia are loc de cîteva zile un congres al partidului 

laburist, în care se va preciza politica internà si externà a guvernului 

respectiv. Cu ocazia acestui congres s-a tipàrit de càtre persoane ce 

reprezintà majoritatea partidului, intitulatà « Càrtile pe fatà », aprobatà 

în timpu congresului de comitetul executiv în care nu se stie exact ce e 

scris, dar în care se pare cà se ia si o pozitie împotriva pretentiilor 
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sovietice ; aceastà carte se pare cà e o replicà la o altà carte tipàrità cu 

aceeasi ocazie de « rebelii » din partid, care sunt pentru o politicà alàturi 

de Rusia. In timpul congresului, presedintele consiliului de ministrii, 

Atlee, a dezmintit acuzatiile « rebelilor », dupà care guvernul ar fi legat 

de o putere stràinà. « Din cauza cà ei sunt aserviti unei mari puteri, a 

spus d. Atlee, ne acuzà pe noi cà suntem aserviti alteia. Nu suntem 

subordonati nimànui ; noi càutàm colaborarea tuturor »(din « Liberalul » 

de azi). O altà stire scurtà din acelasi ziar are urmàtorul cuprins :  « In 

urma votului conferintei partidului laburist, prin care se interzice 

mebrilor partidului de a fi membrii ai asociatiei pentru amicitia anglo-

sovieticà, lady Strabolgy a demisionat din postul de presedintà a acestei 

asociatii » (dacà partidul laburist e pentru colaborare cu toate 

popoarele, ce-l face sà opreascà înscrierea englezilor în aceastà 

societate de amicitie anglo-sovieticà ? Nu cunoastem dedesupturile si 

telurile ce se urmàresc). 

Herbert Hoover, fostul presedinte al Statelor Unite, vorbind despre 

redresarea Europei care întîrzie, a spus între altele:«Trecerea la 

socialism în Europa este unul din factorii  care întîrzie cel mai mult 

redresarea economicà a acestui continent ».In urma formàrii guvernului 

francez fàrà comunisti, acestia din urmà au încercat sà provoace greve, 

începînd cu functionarii si muncitorii de la « gaz si electricitate ». Greva 

însà a fost repede împiedicatà de guvern, prin rechizitionarea 

functionarilor si prin amenintarea cu înlocuirea muncitorilor prin 

militari. In acest scop primul ministru a stat de vorbà cu sefii armatei 

franceze. Se pare cà francezii încep sà se destepte din visul greu în care 

s-au aflat pînà acum » :3iunie47« In Italia, fostul prim ministru, De 

Gasperi, fiind însàrcinat de presedintele republicii cu formarea noului 

guvern, dupà consultàri cu sefii diferitelor partide politice care nu au 

dus la nici un rezultat, a format guvernul cu personalitàti din propriul 

sàu partid crestin democrat si cu cîtiva independenti (specialisti). Au 

fost exclusi prin urmare de la guvren reprezentantii socialistilor si 

comunistilor. Aceasta desigur nu e pe placul acelor partide, si mai ales 

nu e pe placul Rusiei care nu prevede o viatà lungà guvernului. La 

Ministerul de externe a fost numti contele Sforza. 

In Ungaria s-au petrecut unele evenimente politice importante. 

Guvernul ungar a cerut autoritàtilor rusesti din acea tarà sà libereze pe 

Bela Covats, deputat si secretar al micilor agrarieni care are în Camerà 

majoritatea. Autoritàtile rusesti au ràspuns cà nu pot libera pe cel 

pretins, întucît instructia nu e terminatà si au trimis guvernului ungar 

copii de pe diferite declaratii ale lui Bela Covats din care ar rezulta cà 

din complotul urzit împotriva republicii ( !) ar face parte si primul 

ministru ungar. Cum acesta se afla în Elvetia într-un concediu de 

odihnà, guvernul ungar l-a rugat sà se înapoieze în tarà. Drept ràspuns, 
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primul ministru si-a prezentat demisia, ràmînînd în Elvetia. Un nou 

guvern s-a format. Dedesubtul acestor turburàri nu este cunoscut. 

Intre Statele Unite si Canada a intervenit o aliantà militarà. Rusia 

pretinde cà alianta aceasta duce la ràzboi, Statele Unite ràspund cà 

pregàteste pacea. O întelegere la fel a avut loc de curînd între Turcia si 

Irak.Azi de dimineatà s-a spus la radio România cà Statele Unite (din 

împrumutul ce a acordat Turciei) vor construi un port în Marea de 

Marmara » ;4iunie47« Ziarele de azi aduc stirea cà ministrul Statelor 

Unite la Budapesta a pàràsit Ungaria si cà Statele Unite au hotàrît sà nu 

mai acorde Ungariei împrumutul pe care-l promisese. Cauza acestor 

hotàrîri se vede din cuprinsul acelorasi ziare. In noul guvern ungar au 

intrat ca vice-presedinti ai consiliului un comunist si un socialist, iar 

titularul ministerului foarte important al internelor a fost numit tot un 

comunist, desi în parlament comunistii si socialistii se gàsesc într-o 

foarte redusà minoritate fatà de deputatii partidului micilor agrarieni. Se 

adaugà la aceasta faptul cà presedintele Camlin (un agrarian) a fost silit 

sà demisioneze, precum si faptul cà anterior, în afarà de deputatul Bela 

Covats au fost arestati o sumà de deputati agrarieni. In toate aceste 

fapte, americanii desigur vàd presiunea rusilor ce ocupà Budapesta. 

Acesta e un ràspuns la schimbàrile d guvern din Franta si Italia pe care 

desigur rusii le atribuie americanilor » ;7iunie47« Senatul american a 

ratificat joi tratatele de pace cu Italia, România, Ungaria si Bulgaria 

(Camera reprezentantilor le aprobase anterior). Ràmîne acum sà ratifice 

aceste tratate si Rusia.In Franta grevele care acum cîtva timp se pàrea 

cà se potoliserà, au luat în ultimul timp o mare dezvoltare. S-au pus în 

grevà functionarii si muncitorii de la càile ferate, astfel cà orice trafic a 

fost întrerupt în toatà Franta. Grevele sunt desigur sustinute de 

comunisti. Rezultà din acesta cà francezii si-au pierdut si patriotismul si 

întelepciunea»…In Bulgaria, unul din sefii opozitiei a fost arestat, iar 

douà ziare ale opozitiei au fost suspendate»;14iunie47« Presedintele 

Truman a fàcut o vizità în Canada unde, în fata parlamentului canadian a 

tinut o cuvîntare în care între altele a spus: “Oamenii liberi de 

pretutindeni stiu cà scopul Statelor Unite este sà readucà lumea la 

sànàtate si sà restabileascà conditiuni în care oamenii de rînd de pe 

pàmînt sà se poatà salva prin propriile lor puteri. » « Intelegem sà ne 

cheltuim energia si sà ne investim bunurile pentru promovarea refacerii 

lumii, sprijinind pe aceia care sunt capabili si dornici de a aduce 

contributia lor maximà la aceeasi cauzà. » « Intelegem sà ajutàm pe 

aceia care cautà sà tràiascà în pace cu vecinii lor, fàrà a constrînge sau 

a fi constrînsi, fàrà a intimida sau a fi intimidati. » « Intelegem sà 

sprijinim pe aceia care respectà demnitatea individualà, care îi 

garanteazà un tratament egal conform legii si care-i asigurà o cît mai 
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largà libertate de a-si croi singur soarta si de a reusi în limitele 

capacitàtii sale. » (din « Liberalul » de azi cu data 17 iunie). 

Sub titlul : «Nori grosi la orizont », ziarul « Liberalul » de azi publicà în 

prima coloanà, între altele, aceste rînduri : « Urmàrind evenimentele 

internationale, nu poti sà nu ai penibila impresie cà nori grosi persistà la 

orizont pe cerul politic », referindu-se prin aceste cuvinte la 

imposibilitatea în care marile popoare se gàsesc pînà azi de a stabili 

pacea pe pàmînt. Mai departe articolul adaogà : « Se va recunoaste cà 

generalul Marshall, în ultimul sàu discurs, s-a fàcut ecoul sentimentului 

unanim al opiniei publice, cînd a spus cà Europa nu mai poate ràbda si 

deci pacea nu mai poate fi amînatà. »Statele Unite au protestat la Sofia 

împotriva arestàrii fruntasilor opozitiei din Bulgaria. Intre altele s-a spus 

urmàtoarele în acest protest : « Cu diferite prilejuri guvernul Statelor 

Unite a exprimat în mod oficial adînca sa îngrijorare fatà de anumite 

evenimente politice din Bulgaria, care s-au prezentat ca o complectà 

nesocotire atît a spiritului cît si a literii acordului de la Yalta. »Primul 

ministru bulgar, la aceastà notà, a ràspuns reprezentantului Statelor 

Unite : « Interventia unor tàri stràine nu face decît sà trezeascà 

bànuielile cà cei arestati aveau legàturi subterane în stràinàtate si cà ei 

vor fi judecati de Bulgaria, tarà suveranà, si nu la Londra sau 

Washington !! » 

Statele Unite au trimis onotà si guvernului ungar prin care protesteazà 

fatà de ràsturnarea guvernului maghiar si cere làmuriri cu privire la 

partea pe care autoritàtile sovietice au avut-o în demisia primului 

ministru Ferentz Nagy.In Camera comunelor au avut loc discutiuni cu 

prilejul arestàrilor efectuate în Bulgaria dintre sefii opozitiei, printre 

care Petcoff, fost prim ministru, de càtre guvernul bulgar. Ministrul 

englez de externe, Bevin, a spus cu ocaziaacelor discutii între altele : 

« Reprezentantul politic britanic din Sofia a subliniat în fata primului 

ministru al Bulgariei la 7 iunie preocuparea britanicà fatà de arestarea 

unie personalitàti publice respectate, ca d. Petcoff, a càrui atitudine 

curajoasà în cursul ultimilor ani ar fi trebuit sà-i cîstige respectul chiar 

si adversarilor sài. »In Camera Lorzilor au avut loc dezbateri si în ce 

priveste evenimentele politice din Ungaria. Lordul Pakenham a spus cu 

aceastà ocazie cà orice abatere în aceastà tarà de la principiile 

democratiei va avea în mod necesar repercusuini serioase asupra 

relatiilor anglo-maghiare, atît în domeniul politic cît si în cel economic. 

A adàogat apoi cà partidul comunist în Ungaria executà actualmente un 

control asupra tàrii care depàseste cu totu sprijinul le care i-l acordà 

alegàtorii. (Nu a avut nici 10% din voturi).Se încearcà si în Austria, ca si 

în Ungaria, de càtre comunisti sprijiniti de rusi, o schimbare în guvern în 

favoarea comunistilor care, ca în Ungaria, nu au avut nici 10 la sutà din 

voturi în alegeri »;19iunie47 «In momentul de fatà ministrul de externe 
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al Angliei, Bevin, se aflà la Paris, unde împreunà cu primul ministru 

francez si cu ministrul de externe, discutà punerea în aplicare a planului 

generalului Marshall, ministrul de externe al Statelor Unite, cu privire la 

refacerea economicà a Europei.Marshall, într-o cuvîntare tinutà în 

America, de sigur cu consimtàmîntul presedintelui Truman si al 

parlamentului, a declarat cà America este dispusà sà ajute la refacerea 

economicà a tuturor statelor Europei, cu conditia ca aceste state prin 

reprezentantii lor sà-si arate nevoile lor si sà se înteleagà asupra celor 

mai potrivite mijloace » ; 26iunie47«In urma conferintei pe care 

ministrul de externe britanic, Bevin, a avut-o cu guvernul francez la 

Paris, s-a hotàrît sà se invite si ministrul de externe al Rusiei, Molotov, 

pentru ca deocamdatà numai între aceste trei state, Anglia, Franta si 

Rusia, sà se discute oferta de ajutor economic a Statelor Unite pentru 

întreaga Europà, propusà prin discursul generalului Marshall. Molotov a 

ràspuns cà va veni la Paris în ziua de 27 iunie în acest scop. Se pare cà 

el porneste cu suspiciuni în privinta scopului politic pe care l-ar urmàri 

Statele Unite, si suspiciunea Rusiei în aceastà privintà se evidentiazà 

dintr-un articol al ziarului « Pravda » din care rezumare s-au comunicat 

la radio » ;29iunie47« Comisia numità de Consiliul de Securitate, pentru 

a studia cauzele care au dat nastere ràzboiului din nordul Greciei cu asa 

numitii partizani, si-a depus zilele trecute raportul la Consiliu. 

Reprezentantii din comisie ai Angliei, Statelor Unite si Frantei au 

conchis în raportul lor cà Iugoslavia, Albania si Bulgaria sunt amestecate 

direct în sustinerea ràzboiului pe care numitii partizani (care par a fi mai 

mult sîrbi, bulgari si albanezi) îl duc împotriva fortelor guvernului grec. 

Se întelege cà delegatiile Rusiei si Poloniei ajung la concluzii contrare, 

afirmînd cà guvernul grec e vinovat de aceastà situatie.Din ziarele de 

azi aflàm, privitor la chestiunea de mai sus, cà Statele Unite au avertizat 

vineri Natiunile Unite, cà « în cazul cînd vecinii nordici ai Greciei 

continuà violàrile frontierei Greciei, s-ar putea ca Consiliul de 

Securitate sà trebuiascà a folosi màsuri de constrîngere. In baza Chartei 

ONU-lui aceste constrîngeri ar include orice actiune de acest gen, 

începînd de la boicotul economic pînà la forta armatà ».(Reuter Rador). 

O altà stire publicatà azi (agentia Tass-Rador) anuntà cà dupà o agentie 

arabà de informatiuni, actualmente se ia în considerare în mod serios 

încheierea unei aliante militare turco-americane, care ar servi de 

completare a ajutorului financiar acordat Turciei.Aceeasi agentie Tass 

anunta cà în cursul ultimei întrevederi între Tsaldaris si ambasadorul 

Turciei, s-a discutat posibilitatea de a se recurge la ajutorul trupelor 

turcesti pentru reprimarea partizanilor din nordul Greciei » ; 

4iulie47« Conferinta de la Paris a celor trei ministri de externe, ai 

Angliei, Frantei si Rusiei, privitoare la ajutorul economic ce se oferà 

Europei pentru redresarea ei din starea de mizerie în care se aflà, de 
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càtre Statele Unite, a luat sfîrsit fàrà nici un rezultat. Ministrii de 

externe ai Angliei si Frantei, Bevin si Bidault, au fost de pàrere cà 

statele europene, într-o întelegere comunà, care ar putea duce mai 

tîrziu la o unire între ele si deci la evitarea ràzboiului, sà arate care sunt 

posibilitàtile lor de redresare si nevoile în care ele pot fi ajutate de 

America. Molotov, ministrul de externe rus, a aràtat cà ajutorul Statelor 

Unite nu tinde la altceva decît la ràpirea independentei tàrilor 

europene !La aceastà acuzare, ministrul de externe francez a dat un 

ràspuns « pe cît de elocvent si persuasiv în ton, pe atît de energic în 

respingerea acuzatiilor aduse », spunînd cà nu e vorba de un program 

impus cu forta Europei, ci de un bilant realizat prin salvgardarea în mod 

integral a independentei fiecàrei tàri. Si la sfîrsit a spus aceste cuvinte : 

«Adevàrata independentà nu se obtine în mizerie si izolare, ci se afirmà în 

cooperare si prosperitate ».Ministrul de externe englez a spus cà 

« observatiile fàcute de d. Molotov se bazeazà pe o completà travestire 

a faptelor si ele dovedesc o întelegere eronatà a tuturor propunerilor 

fàcute de guvernul britanic în cursul conferintei. Metoda utilizatà este sà 

continui cu aceste întelegeri eronate în speranta cà cineva le va da 

crezare pînà la urmà ». Apoi ministrul englez « si-a exprimat regretul 

pentru faptul cà d. Molotov a amenintat cà « Dacà noi nu vom continua 

aceastà activitate binefàcàtoare, vom avea de înfruntat consecintele 

grave. Tara mea, a spus mai departe ministrul englez, a înfruntat 

consecinte grave si înfruntàri mai înainte. Dar nu aceastà perspectivà 

este cea care ne va împiedica sà continuàm ceea ce socotim cà este 

datoria noastrà ».(Reuter-Rador, reprodus de ziarele de azi).Pe de altà 

parte, ministrul de externe al Statelor Unite, geleralul Marshall, aflînd 

despre pàrerea lui Molotov, “ a protestat în termeni violenti împotriva 

afirmatiei propagandei dupà care Statele Unite ar fi propus planul de 

redresare economicà a Europei cu scopuri imperialiste, voind sà impunà 

tàrilor care ar primi ajutorul Statelor Unite, o dominatie politicà si 

economicà. El aprecizat încà odatà cà prin ajutorul oferit Europei, 

Statele Unite se mentin pe linia umanitaristà, în convingerea cà numai 

asa se poate asigura prosperitatea materialà ». 

Iatà cà Europa e împiedicatà de a se reface. Rusia s-a opus pentru cà de 

situatia aceasta de mizerie profità Rusia care tinde sà o acapareze. Oare 

Statele Unite sunt acelea care urmàresc scopuri imperialiste si amenintà 

independenta popoarelor, cînd Rusia, în tàrile ocupate de ea, îsi pune 

planurile în aplicare, netinînd seama de vointa si independenta popoarelor 

respective ?Intelegerea pe aceastà chestiune ar fi fost poate ultima sansà 

de pacificare si redresarea Europei. Ce se va întîmpla acum ? » ; 

5iulie47 « Franta si Anglia, în urma esecului conferintei celor 3 ministii 

de externe, nu au renuntat la actiunea lor de a se ocupa de redresarea 

Europei prin ea însàsi si prin ajutorul american, si au trimis invitatii 
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guvernelor celor 22 state ale Europei, cerînd ca acestia sà trimità la 

Paris pentru 12 iulie reprezentanti în vederea întelegerii ce trebuie sà 

urmeze pentru obtinerea acelei redresàri. Printre statele invitate sunt si 

cele ocupate de rusi (asa numitele « foste satelite »), prin urmare si 

România. Se pare cà s-a trimis si Rusiei o nouà invitatie, desi e aproape 

ca sigur cà nu se va mai prezenta. Se pare de asemenea cà Spania ar fi 

fost exclusà temporar. Vom vedea acum ce state se vor prezenta si ce 

urmàri va avea o nouà conferintà » ; 10iulie47« Ziarul « Liberalul » de 

azi anuntà cà partidul national liberal de sub sefia lui C. Bràtianu « si-a 

fixat atitudinea fatà de noua conferintà de la Paris ce se întruneste 

sîmbàtà 12 iulie si care este chematà sà hotàrascà asupra problemelor 

de cooperare europeanà în vederea cuceririi conditiilor celor mai 

favorabile pentru aplicarea planului Marshall. » Comunicatul adaugà mai 

departe : « Intr-o scrisoare adresatà primului ministru, «d. dr. Petru 

Groza, de càtre presedintele partidului national liberal , partidul national 

liberal expune pe larg vederile sale, tinînd seama de realitàtile 

internationale si de marile interese ale tàrii. » Comunicatul nu aratà care 

e punctul sàu de vedere, dar el rezultà implicit si din cuprinsul sàu si 

dintr-un articol de fond publicat în acelasi numàr al ziarului, intitulat 

« Cooperarea politicà si economicà » cà partidul liberal este pentru 

cooperarea economicà a Europei si deci pentru primirea planului 

Marshall » ;12iulie47« Dintre statele Europei invitate pentru azi la Paris 

de càtre Franta si Anglia într-o conferintà în care se va discuta planul 

Marshall pentru ajutorarea Europei, au ràspuns cà vor lua parte 

urmàtoarele tàri : Belgia, Olanda, Luxemburg, Irlanda, Austria, Italia, 

Islanda, Turcia, Portugalia, Danemarca, Grecia, Suedia, Norvegia, Elvetia, 

deci în total cu statele care au fàcut invitatia, 16 natiuni. Au refuzat sà ia 

parte statele ocupate sau aflate sub influenta Rusiei (desi desigur 

popoarele respective ar fi cu ardoare sà ia parte) : Ungaria, Polonia, 

Iugoslavia, Bulgaria, Albania, Cehoslovacia, România, Finlanda, adicà 8 

state. Acum cîteva zile Finlanda a comunicat cà nu poate lua marte din 

cauza situatiei sale « politice si geografice ». 

12iulie47« Guvernul român, într-o notà semnatà de ministrul de externe 

Tàtàràscu, prin care se refuzà colaborarea, declarà, între altele, cà 

« organizarea propusà de guvernele britanice si franceze na duce fatal 

la rezultate care vor însemna pe de o parte o stirbire a independentei pe 

care tàrile Europei vor si trebuie sà o pàstreze cu privire la politica lor 

economicà, iar pe de altà parte la o imixtiune în afacerile interne ale 

acestor tàri( !!) ». Desigur cà s-au bazat pe aceleasi argumente celelalte 

state ce au refuzat.Dupà cum se vede, ràspunsurile au aceeasi motivare 

cu care Molotov la prima conferintà ce a avut loc la Paris între Anglia, 

Franta si Rusia, acum douà sàptàmîni, a declarat cà nu poate primi 

oferta de colaborare si ajutorul Americii. Asa dar acum Europa este 



 160

împàrtità în douà: vest si est.Dar dacà România nu se duce la Paris, 

pentru cà-i e teamà de o stirbire a independentei (parcà ar mai fi ràmas 

ceva din independenta ei de cînd e robità Rusiei !), în schimb primul 

ministru român, dr. Groza, si ministrii Tàtàràscu si Gheorghiu Dej, se vor 

duce la Sofia, în scopul aràtat de Gheroghiu Dej : « Aceastà vizità va 

contribui la întàrirea colaboràrii si prieteniei între cele douà tàri 

împotriva încercàrilor reactiunii de a atinge independenta si 

suveranitatea nationalà a tàrilor democrate din aceastà parte a Europei » 

(« Adevàrul » de azi cu data de 14 iulie).In multe orase din tarà s-au 

numit comisii interimare, în care presedintii ce tin loc de primari sunt 

simpli meseriasi : pantofari, làcàtusi, fàrà nici o pregàtire în materie de 

administratie si în ce priveste cunoasterea legilor » ;16iulie47 «Atasez 

aici tàietura din ziarul « Liberalul » în care este publicatà scrisoarea lui 

C. I. C. Bràtianu adresatà primului ministru român, în care se aratà 

punctul de vedere al partidului national liberal fatà de conferintele de la 

Paris privitoare la ajutorarea Europei. Dupà cum se vede din aceastà 

scrisoare, partidul national crede cà, în fata nevoilor în care se alfà tara 

româneascà, ràspunsul guvernului român la initiativa guvernelor din 

Londra si Paris, nu poate fidecît afirmativ. Se stie cà aceastà scrioare 

nu a avut nici un efect asupra guvernului. El a respins invitatia.  

16iulie47«Mai atasez aci notele guvernului Statelor Unite si Angliei 

adresate guvernului român, privitoare la arestàrile ordonate de guvernul 

român printre membii opozitiei, cetàteni nevinovati, detinuti fàrà mandate 

de arestare si interogati, si ràspunsul cinic al guvernului român cà 

aceastà interventie e o imixtiune în politica internà a statului român ; 

ràspunsul trimis Angliei se terminà cu urmàtoarele amenintàri : 

« Guvernul român se vede în sfîrsit dator sà atragà atentia cà orice 

interventie stràinà e de naturà sà agraveze situatia elementelor vizate de 

màsurile legale ale guvernului luate pentru apàrarea ordinii si 

asezàmintelor Statului. » 

16iul47« In Grecia se pare cà situatia se agraveazà. Asa numitii partizani, 

care în realitate se pare cà e armata regulatà a tàrilor vecine, atacà cu 

violentà, obtinînd succese. La Consiliul de Securitate, delegatul grec a 

cerut «  sà se accelereze actiunea în legàturà cu incidentele din nordul 

Greciei, datà fiind actuala situatie din Grecia unde, la frontiera cu 

Albania, se dau lupte înversunate ». Stirea de mai sus, transmisà de 

Rador de la Luke Succes (New York) adaugà : « Reprezentantul grec la 

ONU a fàcut o cerere specialà consiliului, datà fiind situatia actualà cu 

mult mai serioasà ».Se pare cà vor veni în Grecia din America trupe 

formate din grecii aflati în America pentru a da ajutor guvernului grec. 

Ziarul « Pravda » afirmà cà trupele ce vor veni vor fi americane, 

camuflate sub titlul de greci. Orice fel de trupe ar fi acestea, situatia 

pare a fi destul de gravà »;17iulie47 « Conferinta de la Paris a celor 16 
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state europene pentru redresarea economicà prin ajutorul promis de 

Statele Unite, si-a încheiat lucràrile numai dupà patru zile de convorbiri. 

S-a fàcut astfel dovada cà atunci cînd este bunovintà, si cînd este în 

interesul tuturor o bunà întelegere, lucràrile merg foarte repede. 

Conferinta a numit diferite comitete care sà se preocupe de posibilitàtile 

si de nevoile fiecàrui stat si sà facà referate pînà la sfîrsitul lunii august. 

In unul din comitetele cele mai importante i s-a dat un loc onorabil 

Italiei care la conferintà a fost reprezentatà prin contele Sforza. (Este 

dovedit acum pentru toatà lumea cà acolo unde nu participà Rusia 

întelegerea se obtine repede si bine). 

20iulie47« In Grecia se dau lupte acum la Ianina. Dupà greci luptele 

împotriva armatei guvernamentale ar fi date de o brigadà internationalà 

formatà în Iugoslavia. Comisia de control ce se aflà în Grecia a plecat la 

Ianina sà cerceteze. « Guvernul grec, mai spune ziarul, a consimtit sà 

predea administratiei anglo-americane echipamentul de radio si control 

al aerodromurilor aviatiei civile din Atena, Peloponez si Heraclion. 

Consecintele importante sunt prevàzute în anumite împrejuràri. O parte 

a teritoriului grec este actualmente teatrul unor lupte crîncene între 

fortele guvernamentale si formatiunile de guerilà. In ipoteza înaintàrii 

acestora din urmà, aerodromurile controlate de anglo-americani ar 

putea deveni obiectul partizanilor. Apàrarea lor s-ar face, aceasta e si 

scopul ceziunei, de americani si englezi, ceea ce însemneazà cà luptele 

s-ar da între acestia si între rebeli » (rebelii se site cine sunt) » ; 
26iulie47«In Indonezia a început un adevàrat ràzboi între armata olandezà 

si cea indonezianà (fostele colonii olandeze Java etc.). De foarte multà 

vreme Olanda cautà sà ajungà la o întelegere cu republica indonezianà 

nou formatà cu învoirea Olandei. Aceste insule detinute de olandezi de 

300 de ani au ajuns la mare înflorire sub administratia Olandei, care are 

acolo investite multe capitaluri. Indonezienii, îndemnati se vede e o 

putere stràinà, tergiverseazà orice întelegere cu guvernul olandez ; 

aceasta e caua ràzboiului. La postul de radio român s-a spus cà în 

Camera Comunelor cerîndu-se de un deputat ministrului de externe 

Bevin, sà intervinà a se deferi cazul din Indonezia, Consiliului de 

Securitate, Bevin ar fi ràspuns cà nu gàseste a fi oportun, întrucît în fata 

Consiliului de Securitate se aflà si alte diferende, a càror dezlegare se 

prelungeste la infinit » ;31iulie47« La Consiliul de securitate, nouà 

membrii au votat în favoarea motiunii de numire a unei comisii 

permanente la frontiera de nord a Greciei, iar doi, cel al Rusiei si al 

Poloniei, contra. Totusi, desi obtinutà cu majoritatea atît de importantà, 

decizia celor 9 a ràmas nulà, fiindcà Rusia ca mare putere (dupà nu stiu 

care conventie anterioarà) si-a exercitat dreptul de veto. Dupà atîtea 

esecuri în fata acestui consiliu, este de mirare cum e mentinut mai 

departe si nu se renuntà la el.Iugoslavia, Albania si Bulgaria au refuzat 
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sà primeascà pe teritoriile lor o subcomisiune numità anterior de ONU, 

pentru a face cercetàri în legàturà cu plîngerea Greciei, cà pe teritoriile 

acestor tàri se formeazà grupuri armate care luptà împotriva Greciei. 

Atunci care mai este autoritatea ONU-lui ? Si, dacà acele state se 

considerà nevinovate de acuzatia ce li se aduce, nu ar fi avut cea mai 

bunà ocazie sà facà aceastà dovadà làsînd comisia sà facà cercetàri ? » ; 

1august47« Liberalul » de azi publicà urmàtoare notà : « Directorul 

general al Càilor ferate, d. Chivu Stoica, s-a plîns nu de mult de lipsa 

elementelor destoinice de care ar avea atîta nevoie pentru refacerea 

feroviarà a tàrii ». In « Scînteia » de azi citim totusi cà s-au constituit 

brigàzile de reconstructie « Horia, Colscasi Crisan » si « Vasile roaità » 

care cu trenuri speciale pleacà în cursul diminetii în Iugoslavia si Albania 

unde vor lucra o lunà de zile la construirea de noi linii ferate. Sfàtuim pe 

tovaràsul Chivu Stoica sà facà apel la tinerii, neîndoios destoinici si 

muncitori din aceste brigàzi, pentru ca cu ajutorul energiei lor sà dea un 

ritm mai viu actiunii de refacere a càilor noastre ferate. Suntem siguri 

cà ceea ce fac voluntar acestia pentru prietenele noastre Iugoslavia si 

Albania, solicitati fiind, nu vor refuza România ».(aceasta e desigur un 

mod ocolit de a spune cà brigàzile nu se duc în cele douà tàri stràine sà 

ajute la reconstruirea càilor ferate, càci din acest punct de vedere 

România are poate mai multà nevoie de lucràtori decît ele, ci se duc 

pentru a îngrosa rîndurile asa numitilot « partizani » ce luptà în Grecia, 

alàturi de brigàzile iugoslave, albaneze si bulgare. De altfel s-a 

comunicat cà si în Bulgaria se aflà asa numitii « lucràtori » români. De ce 

nu vin si în România bulgarii, sîrbii, albanezii, sà lucreze la reconstructia 

tàrii noastre ?) » ;5 august47  « In urma conversatiilor ce au avut loc în 

Bulgaria si Iugoslavia cu prilejul vizitei primului ministru bulgar, 

Dimitroff, la Belgrad s-a semnat , la Beld un acord între cele douà tàri, 

menit sà sincronizeze actiunea politicà generalà a guvernelor de la Sofia 

si Belgrad ». Dupà ce în comunicatul dat în urma conferintei se aratà cà 

între altele se va realiza înfiintarea unei uniuni vamale si armonizarea 

cursului monedelor, se adaugà textual : « Cele douà tàri vor actiona în 

comun îl legàturà cu atitudinea lor fatà de desele provocàri ale monarho-

fascistilor greci, ca si fatà de Comisia de anchetà creatà de Consiliul 

securitàtii ». (Iatà dar cà nu Serbia si Bulgaria sunt vinovate cà pe 

teritoriul lor se pregàtesc fortele armate ce luptà alàturi de asa zisii 

partizani greci, cum a constatat Comisia de anchetà numità de Consiliul 

de Securitate, ci greci sunt vinovati de provocàri împotriva acestor douà 

tàri ! Pe de altà parte sîrbii si bulgarii se pregàtesc sà aibà o atitudine si 

fatà de Comisia de anchetà). Mai departe, cu privire la regimul Dunàrii, 

cele douà guverne îl considerà ca apartinînd numai statelor riverane 

(împotriva tratatelor de pace care declarà Dunàrea 

internationalà).Consiliul de Securitate a hotàrît si a ordonat ca ostilitàtile 
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dintre olandezi si indonezieni sà înceteze. Guvernul olandez a declarat cà 

e gata sà primeascà arbitrajul oferit de Statele Unite » : 8august47 «In 

parlamentul si presa britanicà se discutà mult reaua stare economicà în 

care se aflà acum Anglia, mult mai rea decît în timpul ràzboiului. 

Guvernul actual a cheltuit aproape î, întregime împrumutul de 3 miliarde 

dolari contractat în Statele Unite, fàrà a se fi putut reface. Pentru 

economii e vorba acum sà retragà în tarà numeroase trupe aflate în 

stràinàtate (Grecia, Egipt, Italia, Germania etc.) si sà-si slàbeascà astfel 

puterea în afarà. Iatà unde a dus punerea în aplicare a planului laburist 

de reforme, pregàtit în cabinet !Se pare cà ciocnirile dintre Olandezi si 

Indonezieni, cu tot ordinul Consiliului de Securitate, continuà.Iatà ce 

stire citesc azi în « Liberalul » : « In sedinta de miercuri a Consiliului de 

Securitate, colonelul William Hodgan, Australia, a cerut ONU-lui sà 

declare cà tulburàrile de la frontiera din nordul Greciei constituie o 

amenintare la adresa pàcii în conformitate cu articolul 7 din Chartà si sà 

ordone celor 4 tàri balcanice sà înceteze toate actele de provocare, 

anuntà corespodentul agentiei Reuter ». Se adaugà apoi cà delegatul 

sovietic, Andrei Gromiko a respins propunerea australianà de a se 

rezolva disputa balcanicà pe aceleasi linii si prin aceleasi mijloace cu 

care Consiliul de Securitate a reusit sà opreascà luptele din Indonezia. 

Va sà zicà se recunoaste în fata unui înalt for, cà luptele ce se dau în 

nordul Greciei, nu sunt între grecii guvernamentali si grecii comunisti, 

(asa zisii partizani) ci se dau pe de o parte între armata greacà si trupele 

bulgare, sîrbe si albaneze. Mai rezultà pe de altà parte din discutii cà 

Rusiase opune cadiferendul sà fie oprit prin Consiliul de Securitate, càci 

cu alte cuvinte ce s-a putut face în Indonezia, nu se poate face în 

Balcani! » ;10august47«In Camera Comunelor unde se discutà cu 

aprindere situatia foarte gravà economicà si financiarà a Angliei, seful 

conservatorilor, Churchill, a atribuit ràspunderea acestei grave situatii 

guvernului laburist, opunînd incapacitàtii si insuccesului total al acestuia, 

redresarea operatà în atît de bune conditiuni în alte tàri ca Olanda si 

Belgia, unde guvernele s-au ferit sà se inspire din principiile de 

planificare, nationalizare si dirigism, aplicate de lauristi. Intre altele, el a 

spus textual : « Pe lîngà pierderile de vieti omenesti, toate gtrozàviile 

ràzboiului (fàrà ràzboi) bîntuie azi în Anglia. Puteti spune cà nu e asa ? a 

exclamat dînsul adresîndu-se bàncii ministeriale ? Va trebui sà dati 

socotealà într-o zi de toate acestea în fata concetàtenilor Dv. »Ziarele 

de azi publicà stirea cà Radio-Ankara a anuntat cà au fost vàzute mine în 

apropierea coastei turcesti a màrii Negre între porturile Songuldak si 

Sinope, ca si în multe locuri din apropierea Màrii Egee.Astà searà la ora 

8 s-a spus la radio Bucuresti cà guvernul grec, din cauza pericolului în 

care se gàseste de a fi invadatà de forte militare ale statelor de la nordul 

granitelor sale, a cerut ajutor militar Americii» ; 13 aug47« Cererea 
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României de a fi înscrisà în Organizatia Natiunilor Unite (ONU) cu sediul 

la Washington, a fost respinsà. Nu a fost în favoarea cererii decît Rusia. 

Motivul respingerii a fost cà guvernul român nu a îndeplinit nici una din 

obligatiile luate prin tratat, privitoare la libertàti. Acest guvern a arestat 

pe membrii opozitiei, a suprimat ziare, a suprimat dreptul omului de a-si 

spune cugetul sàu etc.» ; 15aug47« Dupà cum se stie la Consiliul de 

Securitate unde s-a propus numirea unei comisii permanente pentru a 

supraveghea  ceea ce se petrece la granita de nord a Greciei, - Rusia a 

utilizat dreptul sàu de veto, opunîndu-se numirii acestei comisii. O a 

doua plîngere a Greciei, a avut acelasi rezultat. Atunci reprezentantul 

american în acest consiliu a declarat cà tara sa va trimite în Grecia tot 

ce trebuie pentru asigurarea independentei teritoriale a acestei tàri, si 

apoi a adàugat : tot ce trebuie pentru a se termina odatà cu luptele 

intestine ( ?) » ;18august47«S-a comunicat asearà la radio Bucuresti cà 

generalul Markos, seful “rebelilor” greci, care a ocupat în nordul Greciei 

un teritoriu, a numit un guvern si a redactat o constitutie pentru întreaga 

Grecie. (…)Ziarul « Fapta » sosità azi la Craiova anuntà cà Nicola 

Petkoff, seful opozitiei bulgare, fost ministru, a fost condamnat la moarte 

prin spînzuràtoare, iar « complici » de ai lui la muncà silnicà pe viatà. Li 

se aduce acuzarea cà au organizat o loviturà de stat împotriva republicii 

populare bulgare. (In Bulgaria Petkoff e cam ceea ce sunt la noi Maniu, 

Mihalache etc., arestati si ei în tara noastrà si aducîndu-li-se acuzatiuni 

asemànàtoare) » ;  19aug47« Reprezentantii diplomatici ai Statelor Unite 

si Angliei la Sofia au cerut guvernului bulgar sà amîne executarea 

sentintei prin care Nicola Petkoff a fost condamnat la moarte » ; 29 

august47« Iatà cîteva fragmente dintr-un discurs al maresalului Tito, 

rostit la Zagreb în Croatia.« Aceste amenintàri (ale « reactiunii » 

internationale) si provocàri sunt de înteles, càci capitalistii stràini au 

pierdut în tara noastrà vechile lor pozitii. Reactiunea internationalà se 

teme de forta noastrà moralà, de regimul nostru social si de uitatea 

popoarelor noastre. Aceastà reactiune mai vorbeste si de bomba 

atomicà si de ràzboi si organizeazà împotriva noastrà provocàri. Dar noi 

avem nervi solizi si sînge rece. Suntem un stat mic, însà contributia pe 

care am adus-o în acest ràzboi, sacrificiile noastre, ne dau dreptul sà 

vorbim cu Marile Puteri de la egal la egal. Declaràm cà nu vom permite 

sà fim tratati ca un popor colonial. Aceasta sà o stie reactiunea 

internationalà. Tara nu ar putea fi cucerità prin fabulele asupra bombei 

atomice. Pentru a face ràzboiul trebuiesc oameni, ori popoarele, si între 

altele, popoarele britanic si american, nu vpoiesc ràzboiul… Avem mari 

aliati, Uniunea Sovietelor, avem armata noastrà pentru a apàra tara ». 

In Grecia de mai multe zile se încearcà formarea unui nou guvern în locul 

celui demisionat. Regele Greciei a însàrcinat cu formarea noului guvern 

pe fostul ministru de externe Tsaldaris, cu recomandarea ca noul 
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guvern sà fie alcàtuit din reprezentanti ai tuturor partidelor (bine înteles 

afarà de comunisti care acum duc ràzboi pentru ocuparea întregii 

Grecii), ceea ce ar intra si în vederile englezilor si americanilor. 

Pînà acum însà sefii partidelor respective grecesti nu au ajuns la o 

întelegere. In acest timp fortele de « partizani » anuntà noi atacuri si 

cuceriri de numeroase localitàti. Se pare cà în Grecia, ca si în alte pàrti, 

oamenii si-au pierdut judecata si, cu ea odatà, simtul pericolului. 

30august47« Azi dimineatà s-a anuntat la radio-Bucuresti cà Prezidiul 

suprem al Uniunii Sovietelor a ratificat tratatul cu România, Italia, 

Bulgaria, Ungaria, Finlanda. Se va schimba oare ceva în România în 

urma acestei ratificàri ? » ; 3septembrie47« In Grecia s-a format un 

cabinet provizoriu sub presedintia lui Tsaldaris.In alegerile ce au avut 

loc în Ungaria în ziua de 30 august, coalitia guvernamentalà a obtinut 

62% din voturi. Din aceastà coalitie face parte si partidul comunist, care 

fatà cu celelalte partide a obtinut cel mai mare numàr de voturi (22% din 

total) desi în trecutele alegeri a obtinut cu mult mai putin. Cum se 

explicà aceasta ? Din contrà, partidul micilor proprietari care în 

alegerile trecute a avut o majoritate impozantà (de douà ori si jumàtate 

cît au acum comunistii) au obtinut acum numai 15%. Iaràsi cum se 

explicà aceasta ? Partidul catolic din opozitie a obtinut 18% 

etc » ;4septembrie47« In ziarele de azi e publicat un prea scurt rezumat 

al discursului presedintelui Truman rostit marti la Petropolis în Brazilia, 

în fata membrilor Conferintei pan-americane. Spicuim din acest 

rezumat : « Poporul Statelor Unite, - a spus presedintele - , s-a angajat 

în ràzboiul recent cucredinta fermà cà deschidem drumul càtre o lume 

liberà. Dar numeroase natiuni sunt încà supuse tipului de dominatie 

stràinà împotriva càruia am luptat. Multe din popoarele Europei si Asiei 

tràiesc în umbra agresiunii armate…Aproape pretutindeni în Europa 

refacerea economicà a lîncezit. Mare parte din aceastà lîncezire 

economicà este datorità paralizàrii de teama politicà si nesigurantei, în 

afarà de distrugerile pricinuite de ràzboi ». Amintind repulsia Statelor 

Unite de a folosi fortele armate în tot cursul istoriei lor, presedintele a 

spus : « Aversiunea noastrà fatà de violentà nu trebuie ràu înteleasà, ca 

o lipsà de hotàrîre…Forta noastrà militarà trebuie pàstratà ca o dovadà a 

seriozitàtii pe care o acordàm obligatiilor noastre » apoi presedintele 

Truman a fàcut un appel la tàrile din Lumea nouà ca sà ajute Lumea 

veche în reconstructia ei economicà si în viitorul ei politic.Un trimis 

special al presedintelui Truman a sosit în Grecia. El a avut mai întîi o 

audientà la rege. Vor mai urma diferite întrevederi cu oamenii politici, în 

vederea stàrilor din Grecia si cele de la granitele ei » ;7sept47 « In 

Grecia s-a ajuns la constituirea unui guvern de coalitie. Seful guvernului 

este Sophulis (liberal), iar vicepresedinte al consiliului si ministru de 

externe este Tsaldaris (populist). Astà searà la radio-Bucuresti s-a 
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anuntat dupà o stire din Moscova cà între turci si greci ar fi vorba de o 

aliantà în vederea evenimentelor ce se petrec la granita greacà » ;10 

sept47« Moscova a sàrbàtorit duminicà cu mare fast împlinirea a 800 de 

ani de la întemeierea ei. Cu aceastà ocazie Stalin a adresat locuitorilor 

Moscovei un salut din care extragem urmàtoarele : « Astàzi Moscova nu 

este numai inspiratoarea construirii noii democratii sovietice, Moscova 

este în acelasi timp steagul de luptà al tuturor oamenilor muncii din lume, 

al tuturor raselor si natiunilor asuprite, pentru liberarea de sub jugul 

plutocratiei si imperialismului… Moscova este un model pentru toate 

capitalele lumii ».Dacà la acest mesaj adàugàm cele scrise de un ziarist 

rus în ziarul « Pravda » cà socialistii din toatà lumea considerà Moscova 

ca o a doua patrie a lor, ne dàm seama cà dacà cineva s-a îndoit pînà 

acum, nu se mai poate îndoi de azi înainte : Rusia tinde sà ia hegemonia 

lumii, sà dicteze omenirii cum trebuie sà se conducà. In acelasi timp 

copducàtorii ei iau atitudine fàtisà contra popoarelor pe care ei le 

numesc « imperialiste », si printre care desigur, în primul rînd, se aflà 

Statele Unite ale Americii.Pe cînd aceasta se petrecea la Moscova, 

Radio-America difuza de la New York prin radio discursul ministrului 

comertului al Statelor Unite, Harriman, care si el, desigur cu autorizatia 

guvernului si a presedintelui Truman, a luat atitudine fàtise împotriva 

Rusiei. El a spus cà în Asia si în alte pàrti ale lumii, popoare pe jumàtate 

sàlbatece au càpàtat libertàtiile omenesti, pe cînd în Europa un popor 

necultivat a pus stàpînire si exercità o dictaturà odioasà asupra statelor 

din Europa de ràsàrit» ;11sept47« D. Harold Stassen, candidat republican 

la presedentia Statelor Unite, a declarat în cursul unei conferinte de 

presà cà orice ajutor viitor american pentru Marea Britanie va fi 

conditionat, pentru ca guvernul britanic sà nu meargà mai departe pe 

cale înfàptuirii planurilor de socializare a industriilor de otel sau a 

oricàror alte industrii…Noi trebuie sà insistàm în viitor pentru ca aceste 

tàri sà nu meargà mai departe cu sistemul de economie planificatà, în 

care noi nu credem, si pe care toate dovezile îl aratà ca fiind dàunàtor, 

în loc sà màreascà porductiasi sà ridice standardul de viatà ». 

Bàtrînul prim ministru al Greciei (Temistocle Sophulis) despre care se 

spune cà are vîrsta de 87 ani, s-a adresat luni poporului elen, aràtînd cà 

principalul scop al constituirii noului guvern liberal-populist este sà 

realizeze unitatea natiunii grecesti în conditiile unei vecinàtàti normale 

între Grecia si vecinii ei. Si a adàugat la sfîrsit : « Dacà toate sfortàrile 

noastre de participare nu vor da roade, ci din contrà se va dovedi cà ne 

aflàm în fata unui complot inamic, dinainte stabilit, nu vom avea altà 

solutie decît sà luptàm uniti, cum am luptat totdeauna în ocazii similare 

în decursul istoriei noastre. »Guvernul grec a anuntat o amnistie pentru 

rebeli, si a invitat puterile stràine sà numeascà un comitet international 

care sà supravegheze buna credintà a guvernului în aplicarea amnistiei. 
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In acest timp, dupà cum se comunicà de la Moscova, seful rebelilor, 

generalul Markos , declarà cà amnistia aceasta e numai o cursà. Se va 

vedea care e rezultatul bunei vointe pa care guvernul grec o aratà. 

Primul ministru PetruGroza nu pierde nici o ocazie cînd càlàtoreste în 

stràinàtate (dupà ce a fost la Belgrad si la Sofia, acum a fost la Praga), 

sà dea interviuri ziaristilor din tàrile respective, prin care nu numai cà 

aduce regulat insulte partidelor de opozitie din tarà (dintre care cel 

national tàrànesc e acum desfiintat, iar sefii sài arestati, si nu se 

multumeste cu aceasta !), dar are aprecieri jignitoare la adresa marilor 

state apusene, Statele Unite si Anglia. Au fost multi prim ministrii în tara 

româneascà, dar unul ca acesta care sà dea o asemenea dovadà nu 

numai de lipsà de tact politic, dar side bun simt ordinar, cred cà tara 

noastrà nu a mai avut niciodatà » ;20septembrie47« Marti 16 septembrie 

s-a deschis la New York sesiunea adunàrii generale a Natiunilor Unite 

(ONU).Dupà cum era de asteptat, întelegere nu existà încà de la început. 

Aranha, delegatul Braziliei, ales presedinte de vîrstà pînà la alegerea 

noului presedinte, a spus în cuvîntarea sa : « Vom alege oare calea 

ràzboiului sau a pàcii ? », si apoi a adàugat : « aici si nu în altà parte, 

lumea va pace pace sau va hotàrî ràzboiul ». Bineînteles el a fost pentru 

întelegere si pace.Delegatul Statelor Unite, generalul Marshall, a vorbit 

si el. Dupà cum rezultà dintr-un articol publicat în « Liberalul » de azi, 

cu titlul « Discursul d-lui Marshall », « Incà dinainte de deschiderea 

Adunàrii generale a ONU-lui s-a anuntat cà secretarul departamentului 

de stat american si-a rezervat pentru prima sedintà chiar, un discurs 

caracterizat ca ofensiv. Stirea s-a confirmat întru totul. Cuvîntarea 

generalului Marshall a avut într-adevàr un caracter ofensiv, s-ar putea 

spune chiar agrasiv. In chestiunea Greciei (în care a învinuit popoarele 

vecine de la nord ale Greciei cà dau ajutor material rebelilor greci), - în 

aceea a Statelor balcanice (în care guvernele conduc dupà normele date 

de Rusia si unde libertàtile au fost desfiintate), în privinta dreptului de 

veto (de care Rusia abuzeazà, fàcînd astfel ca întelegerea sà nu 

progreseze), în aceea a Coreii (în care nu se ajunge la o întelegere în 

privinta unificàrii ei) etc. etc., - a formulat imputàri de o extremà 

gravitate si în mod cu totul categoric”.Delegatul Rusiei, Vâsinski, nu s-a 

làsat nici el mai pe jos. Dupà telegramele agentiei Reuter, publicate în 

ziare, el “a atacat puternic Anglia si Statele Unite, acuzîndu-le cà se 

abat de la principiul pe care a fost întemeiatà Organizatia Natiunilor 

Unite. Mai departe s-a atacat ajutorul dat de Statele Unite Greciei si 

Turciei, învinuind Statele Unite cà folosesc acest ajutor ca o armà 

politicà ; cà « planul Marshall » de ajutorarea Europei nu este decît o 

încercare de a se rupe Europa în douà tabere si de a se forma un bloc al 

tàrilor ostile Europei ràsàritene si Europei Sovietice. Cà numeroase fapte 

dovedesc cà în unele tàri si în special în Statele Unite, psihoza ràzboiului 
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este sporità prin punerea în practicà a unor màsuri cu caracter militar si 

strategic, construirea de noi baze militare, dezvoltarea productiei de 

armament etc. In sfîrsit, Vâsinski a propus adunàrii o rezolutie prin care 

cere ca Adunarea sà condamne «  propaganda criminalà în vederea unui 

ràzboi ce este dusà de cercurile internationale din mai multe tàri, în 

special din Statele Unite, Turcia si Grecia, cu ajutorul ràspîndirii a tot 

felul de insinuàri prin radio, presà, cinema si declaratii publice, si care 

cuprinde un apel fàtis de a se ataca tàrile democratice iubitoare de 

pace ! »… Etc.etc. în toate chestiunile gàsindu-se vinovate tàrile 

apusene, mai ales America.Aceeasi agentie Reuter comunicà stirea cà 

presedintele Truman de pe bordul vasului Missouri cu care se înapoiazà 

din càlàtoria în America de sud, a gràbit numirea ca ministru de ràzboi a 

lui James Forrestall, misiunea acestuia fiind de a întàri fortele armate 

regulate depàsind chiar programul actual, avîndu-se în vedere situatia 

internationalà.Curtea de Casatie bulgarà a respins recursul lui Petkoff, 

seful opozitiei bulgare, care a fost condamnat la moarte de tribunalul 

respectiv.Ca urmare a ratificàrii tratatului cu România, Comisia aliatà de 

control, instituità pentru executarea sarcinilor armistitiului, prezidatà de 

generalul rus Susaicov, s-a desfiintat. Dar actul va aduce si el vreo 

modificare în situatia de azi a României ? » ;25septembrie47« Ziarele de 

azi anuntà cà Nicola Petkoff, fost secretar al partidului agrarian bulgar 

din opozitie, si acel care în timpul ocupatiei nemtesti din acest ràzboi a 

avut o atitudine de independentà, - în urmasentintei pronuntate, prin 

care a fost acuzat de atentat la siguranta statului ( !), acum pe timpul 

ocupatiei rusesti, a fost spînzurat în noaptea de luni spre marti. Aceastà 

executie împotriva unui om considerat nevinovat, si a càrui apàrare o 

luaserà Statele Unite si Anglia, a înfiorat pe toatà lumea»;29 

septembrie47 “Dintr-un articol publicat azi în ziarul « Liberalul » 

spicuim aceste cuvinte : « Organizatia Natiunilor Unite a càrei menire 

este sà mentinà si sà întàreascà pacea între popoare si sà devinà 

instrumentul de realizare a colaboràrii cît mai strînse dintre mari si mici, 

a devenit azi tribuna de la înàltimea càreia se manifestà din ce în ce mai 

mult tendintele de divergentà si disociere între diferite state 

reprezentate în Adunarea generalà si în Consiliul de Securitate ».In 

acealsi ziar gàsesc rezumatul unei cuvîntàri rostità de Churchill la o 

întrunire în Londra a partidului conservator al càrui sef este. Extragem 

din aceastà cuvîntare. Dupà ce el a atacat guvernul bulgar pentru 

executarea lui Nicola Petkoff, a adàugat : « Lumea întreagà este 

stupefiatà de càderea bruscà a Marei Britanii din locul de frunte pe care-

l dobîndise în ceasul cel mai întunecos al istoriei sale. Cînd acum doi ani 

am declarat cà alegerile generale din 1945 constituiau un dezastru 

national, nu mà gîndeam cà aceastà frazà avea sà se confirme atît de 

repede. Nu este nici o singurà fatetà a vietii englezesti care sà nu fi fost 
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atinsà. Tràim în conditiuni mai rele decît cele pe care le aveam în plin 

ràzboi. Ceea ce submarinele germane nu au reusit niciodatà sà facà, a 

fost realizat de compatriotii nostrii ràtàciti si prin incompetenta si 

aroganta liotei de functionari, a miilor de decrete, a relei administratii a 

treburilor noastre publice, mari si mici ». (Putem spune cà aceeasi 

icoanà, dar mult agravatà, a situatiei, este si în România) » ; 

5octombrie47  « Cererile României, Bulgariei si Ungariei, de a fi primite 

în Organizatia Natiunilor Unite, desi sustinute cu vigoare de Rusia, au 

fost respinse, pentru motivul cà guvernele acestor tàri nu au îndeplinit 

obligatiile din tratatul de pace de a da libertàtile cuvenite cetàtenilor. In 

fata acestei opuneri, sustinutà mai ales de Statele Unite si Anglia 

(Franta nu s-a opus decît pentru Bulgaria din cauza condamnàrii lui 

Petcoff), Rusia a opus dreptul sàu de veto pentru admiterea Italiei, care 

astfel nici ea nu a putut fi primità.Dei Bulgaria nu a fost primità ca 

membru ONU-lui, totusi Statele Unite, pentru ca sà poatà numi acolo un 

ambasador care sà observe ce se petrece, a recunoscut guvernul bulgar 

si a numit la Sofia un reprezentant. Se pare cà la radio Ankara s-a 

comunicat cà ministrul american numit, abea sosit în Bulgaria, a depus o 

coroanà de flori la mormîntul fostului ministru bulgar Petcoff, conamnat 

de bulgari la spînzuràtoare si executat, - dar pe care americanii, 

englezii si francezii l-au socotit ca pe un mare democrat si au cerut 

chiar guvernului bulgar sà nu execute împotriva lui sentinta de 

condamnare la moarte » ;20octombrie47« Brazilia si Chile au rupt 

legàturile diplomtice cu Rusia…In alegeriel comunale din Franta, cele 

mai multe voturi le-au obtinut partizanii geleralului De Gualle. Acesta 

cere modificarea Constitutiei, dizolvarea Camerii si noi 

aleger » ;20oct47« Organizatia Natiunilor Unite (ONU), cu toatà 

opunerea Rusiei si Poloniei, a numit o comisie care sà plece în Grecia 

pentru a observa cauza evenimentelor militare de acolo.Radio-America 

a comunicat cà Micolaicik, seful opozitiei din Polonia a fugit din tarà. De 

sigur cà li se pregàtea arestarea, cum s-a petrecut în Bulgaria cu 

Petcoff si în România cu Maniu, Mihalache si alti fruntasi politici ai 

partidului national tàrànesc.Radio-America a transmis seara, în limba 

românà, cuprinsul unui articol apàrut în ziarul “New York Times” care 

descrie starea politicà si economicà din tàrile ocupate sau înfeudate 

Rusiei. Rusii urmàresc în aceste tàri nu numai completa robie, dar si 

sàràcirea si mizeria. România, spune autorul articolului, era înainte de 

ràzboi grînarul Europei si furnizorul unei mari cantitàti de petrol. Acum 

rusii care o ocupà ridicà absolut tot ce pot ridica, làsînd populatia pradà 

foametii, frigului, mizeriei.In dimineata zilei de duminicà 2 noiembrie 

Radio-Londra a anuntat o « victorie covîrsitoare » a candidatilor 

partidului conservator de sub sefia lui Churchill, în alegerile comunale. 

Se pare cà englezii s-au sàturat de guvernarea laburistà. Succesul 
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acesta se crede cà va avea repercursiuni în viata politicà a 

Angliei.Acest rezultat, pus în legàturà cu rezultatul alegerilor comunale 

din Franta, care au dat oarecari majoritàti generalului De Gaulle, aratà 

cà în tàrile apusene ale Europei, politica se dirijeazà spre dreapta » ;5 

noiembrie47«Asearà radio-România a anuntat cà Mocolaicik, seful 

partidului tàrànesc din Polonia, care a fugit zilele trecute din tara lui, (se 

pare cà prin un avion militar englez) a sosit la Londra. Aceastà sosire 

fiind anuntatà în Camera Comunelor de ministrul de externe englez, 

“deputatii reactionari”, cum îi numeste agentia (rusà) se transmite 

stirea, au aplaudat càlduros. (Iatà dar guvernul englez nu numai cà a 

salvat poate de la moarte pe acela ce care ea singurà îl sfàtuise acum 2 

ani sà plece din Londra unde se afla, la Varsovia, pentru a încerca o 

întelegere de guvernare cu partidul comunist polonez si cu celelalte 

partide, dar a si fàcut cunoscut faptul Camerii Comunelor care 

reprezintà Anglia întreagà, si care l-a aprobat cu aplauze. Iatà o 

atitudine si mai categoricà împotriva guvernelor comuniste conduse de 

Rusia, care urmàresc prin orice mijloace desfiintarea opozitiei). 

Un fapt semnificativ în Anglia, dupà o informatie transmisà de agentia 

Rador si publicatà de « Adevrul » de azi, este acesta. Un proiect de lege 

depus de guvernul englez în Camera Comunelor, referindu-se la 

extinderea controlului asupra dirijàrii mîinii de lucru, a fost respins de 

Camerà cu mare majoritate. Dupà esecul din alegerile comunale, iatà cà 

guvernul îsi vede acum respinse însisi proiectele sale, de càtre deputati 

din care multi trebuie sà fie laburisti, càci numai asa s-a putut obtine o 

importantà majoritate » ;9noiembrie47« Ziarele de ieri si de azi au 

publicat discursul rostit de Molotov la Moscova, cu ocazia împlinirii a 30 

de ani de la revolutia rusà. Dupà ce a aràtat « uriasele » progrese 

obtinte prin sistemul comunist, vorbitorul, cu o violentà putin obisnuità, a 

atacat pe « impreialistii » si « provocatorii de ràzboi » care sunt Statele 

Unite si Anglia. Un purtàtor de cuvînt al guverului angelz a deplîns 

atitudinea ministrului de externe rus tocmai acum în preajma deschiderii 

conferintei celor patru ministri de externe (25 noiembrie) în vederea 

încheierii tratatului de pace cu Germania si Austria. 

Astàsearà Radio-America a transmis urmàtoarele stiri. a) In marile ziare 

americane “New York Times” si “New York Herald Tribune”, s-a 

reprodus la locul de cinste portretului “marelui patriot român” Maniu, s-a 

fàcut un istoric al vietii sale, si s-a aràtat cà el si colaboratorii sài sunt 

astàzi închisi si judecati pentru cà nu au înteles cà fatà de Rusia sà 

renunte la principiile lor de libertate si indepenentà. b) Cà membrii ai 

opozitiei din diferite tàri suspuse autoritàtii ruse, care nu au fost încà 

condamnati, cautà sà fugà din tàrile respective, pînà nu e prea tîrziu. 

(Acum cîteva zile a fugit din Ungaria seful unui partid independent ; în 

Slovacia au fost arestati numerosi oameni politici). c) O companie de 
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soldati unguri a trecut granita Austriei, predîndu-se autoritàtilor 

engleze. (Se spune cà acesti soldati, împreunà cu altii, urmau sà fie 

trimisi în Rusia pentru instructie).In sfîrsit, radio-America mai transmite 

stirea cà generalul Ràdescu, care a fugit din România, s-a aflat pînà 

acum în Portugalia, a sosit de curînd la New York, unde a avut 

convorbiri cu oamenii politici si cu reprezentantii diferitelor ziare.Dupà 

cum se stie, americanul Henry Wallace si oameni politici din diferite 

tàri, cum e acel deputat englez care se numeste Ziliacus, sau seful 

comunistilor francezi, Duclas, sau altul, nu numai în tàrile lor ; dar chiar 

cînd se duc în stràinàtate, criticà actiunea guvernelor lor, numindu-le 

imperialiste si atîtàtoare la ràzboi, întocmai cum o face Molotov sau 

orice om politic ori ziar comunist rus ; si totusi acesti oameni se 

înapoiazà în tàrile lor, ràmîn liberi si continuà mai departe lupta lor pe 

aceeasi temà. In fata acestei situatii s-a pus si se pune mereu 

întrebarea : oare, dacà ar face aceasta un rus si asa mai departe cu 

toate tàrile desub autoritatea Rusiei, ar putea el sà vorbeascà multà 

vreme ? Si dacà ar vorbi în stàinàtate, se va mai putea el întoarce în 

tarà, si ce se va întîmpla atunci cu el ? » ; 17 noiembrie47   « Cu toatà 

opunerea Rusiei, Poloniei, Cehoslovaciei si Iugoslaviei, Adunarea 

generalà a ONU-lui a admis înfiintarea unei « Mici adunàri », care sà 

lucreze în timpul cînd Adunarea generalà nu poate lucra. Prin aceastà 

« Micà adunare » se tinde a se anihila dreptul de veto al marilor puteri ; 

de care a uzat de atîtea ori Rusia în Consiliul de securitate ; fàcînd 

imposibilà luarea unor deciziuni. Delegatul rus la ONU, Vâsinski, 

fiind invitat de curînd la o seratà a ziaristilor americani, iatà ce a gàsit 

de cuviintà sà spunà într-o cuvîntare : cà dupà cum e sigur cà soarele va 

ràsàri în fiecare zi, tot astfel e sigur cà comunismul se va întinde în lumea 

întreagà ; cà dupà cum soarele apune, tot astfel va apune forma de 

Societate capitalisto-imperialistà apuseanà ! Dacà la aceastà cuvîntare 

alàturàm cuvintele spuse la Moscova de càtre Molotov, cu ocazia 

aniversàrii revolutiei ruse, si anume cà toate drumurile duc la 

comunism, ne putem face o idee de încrederea si de îndràzneala pe care 

o au acesti oameni.In Franta si Italia izbucnesc mereu greve. 

Comunismul lucreazà. Guvernele respective îsi dau osteneala sà tinà în 

frîu pe muncitorii aflati la ordinele sefilor sindicalisti » ;24noiembrie47 

Generalul Marshall ; la deschiderea Congresului american, chemat în 

sesiune extraordinarà pentru a aproba un împrumut tàrilor din Europa 

de vest (càci noi si tàrile înglobate Rusiei nu primim împrumut de la 

« imperialistii » americani, càci prin aceasta ni s-ar stirbi independenta 

si ne-ar face robi ai dolarului !), a spus între altele ràspunzînd lui 

Molotov care imputà americanilor si englezilor tendinta spre 

imperialism, urmàtoarele : « Cine e imperialist ? Statele Unite care au 

fàcut cheltuielile enorme din timpul ràzboiului, ajutînd si pe rusi cu bani si 
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armament, pentru ca astfel sà fie învinse Germania si Japonia care 

tindeau spre o preponderentà în lume, si care dupà ràzboi a recunoscut 

independenta Filipielor si alte colonii ale Statelor Unite, sau imperialisti 

sunt rusii care dupà ce au înglobat în teritoriul lor sute de mii de 

chilometrii pàtrati (Tàrile Baltice, o parte din Finlanda, o mare parte din 

Polonia, Basarabia etc.) si 20 milioane de oameni, si-au întins stàpînirea 

si asupra tàrilor din ràsàritul Europei, càrora ei le impun vointa lor ? » 

« In ziua de joi 20 noiembrie a avut loc la Londra ceremonia càsàtoriei 

principesei Elisabeth, mostenitoarea tronului, cu locotenentul 

Mountbatten, înàltat la rangul de Duce de Edinburg. Cu toate dificultàtile 

în care Anglia, ca si întreaga lume, se aflà, a fost o nuntà ca în povesti. 

Poporul englez a tinut sà vadà si sà ia parte din tot sufletul la acest 

eveniment (…) 

Guvernul Ramadier, în fata situatiei, a demisionat.(Sunt în Franta peste 

500.000 muncitori în grvà. Comunistii lucreazà intens). Presedintele 

Republicii Franceze a însàrcinat pe socialistul Leon Blum cu formarea 

guvernului. Acesta prezentîndu-se la Camerà, care trebuie sà-si dea 

agrementul, nu a obtinut majoritatea cerutà de constitutie, pentru ca 

astfel sà poatà forma guvernul. A fost însàrcinat atunci Robert Schuman, 

fost ministru de finante (socialist ?), care în sfîrsit, sîmbàtà, a reusit sà 

obtinà majoritatea în Camerà.Si toate acestea se întîmplà în Franta si în 

ajunul Conferintei de la Londra, a celor 4 ministri de externe, în 

vederea încheierii pàcii cu Germania si Austria, conferintà care se 

deschide marti 25 noiembrie, si de care depinde viitorul omenirii ! Si 

Franta se mai plînge cà se aflà în mari dificultàti financiare si economice, 

pe care însà singurà si le face. Ea se gàseste acum cam în aceeasi 

situatie cum se gàsea înainte de a fi atacatà de germani în 1940, si cînd a 

fost ocupatà în timp de 3 sàptàmîni. Impresia pe care o face azi aceastà 

tarà e detestabilà.Si în timp ce Franta, ca si Italia, unde numàrul 

comunistilor e destul de important, lucràtorii abuzeazà de libertatea si 

dreptul de grevà, pentru a pune în pericol existenta Statului, în Rusia, ca 

si în tàrile ocupate de ea, nu existà greve. Deci ? Pentru cà acolo dacà 

cineva ar încerca sà facà grevà, ar fi suprimat, si în orice caz grav 

pedepsit. Atunci de ce sà nu li se aplice grevistilor din Franta regimul 

comunist, pe care ei îl admirà atît de mult si vor sà-l adopte, 

interzicîndu-li-se orice veleitate de grevà ? 

25noiembrie47« Ministrii din guvernul nou format de càtre Robert 

Schuman în Franta sunt mai mult din partidele de dreapta (M.R.P., 

S.T.I.O. etc.)Ziarul « Adevàrul » de azi crede cà acest guvern pregàteste 

venirea la putere a generalului De Gaulle : acelasi ziar prevede însà ca 

posibil si un ràzboi civil în Franta, provocat de extrema stîngà 

(comunistii) care vor sà împiedice guvernarea dreptei, si ca dovadà cà 

un asemenea ràzboi ar putea surveni, e faptul cà numàrul grevistilor în 



 173

Franta a ajuns la 1 million. (Sunt în grevà si lucràtorii sin functionarii 

càilor ferate, din care cauzà multe trenuri nu mai circulà). Ziarul adaugà 

cà de la 1871 niciodatà în Franta nu s-a gàsit într-o situatie mai grea»; 
6 decembrie47« La posturile de radio si în ziare, situatia din Franta se 

prezintà mereu gravà. Se aflà în grevà peste 2 milioane de lucràtori si 

functionari ai statului, care nu vor sà reia lucrul, cu toatà legea votatà. 

S-au adus în Franta si trupe coloniale pentru tinerea ordininei. In Italia, 

pe lîngà grevele deja anuntate, se anuntà la Roma o grevà generalà 

pentru marti. Dupà cum se vede extrema stîngà dà acum lupta decisivà în 

cele douà tàri. Cine va iesi învingàtor ? De soarta celor douà tàri atîrnà si 

soarta noastrà.Conferinta la Londra a celor 4 ministri de externe 

deschisà la 25 noiembrie, în vederea încheierii pàcii cu Austria si 

Germania, nu a ajuns pînà acum la nici o întelegere. Si lumea, în mizerie 

si suferintà, asteaptà mereu de atîtia ani, mereu însà fiind 

deziluzionatà » ; 

12 decembrie47« Un diferent destul de grav a intervenit zilele acestea 

în Franta si Anglia. Cu cîtva timp înainte, în urma unor dispozitii luate de 

guvernul francez, un numàr mare de politisti înarmati, avînd cu ei si douà 

tancuri, au pàtruns în lagàrul unde erau adunati pentru repatriere 

numerosi cetàteni sovietici aflati în Franta, si unde se pare cà s-au 

operat arestàri sub învinuirea de amestec în tulburàrile din Franta. Se 

aflau atunci în Franta si membrii unei misiuni sovietice, trimisi pentru a 

organiza repatrierea. Doi din acesti membrii au fost acuzati de activitate 

subversivà îndeptatà împotriva Frantei. Guvernul francez, în urma 

constatàrilor fàcute, a suspendat activitatea misiunii sovietice si a adus 

aceasta la cunostinta guvernului sovietic printr-o notà diplomaticà. 

Drept ràspuns la aceastà notà, guvernul sovietic ràspunde cà acuzatia de 

activitate subversivà împotriva Frantei, adusà celor doi membrii ai 

misiunii sovietice este consideratà de guvernul sovietic drept « o 

calomnie infamà inventatà de guvernul francez pentru a justifica actele 

arbitrare împotriva cetàtenilor sovietici la Beauregard ». Ca urmare, 

spune nota mai departe, guvernul sovietic a dat ordin membrilor misiunii 

sovietice de repatriere sà pàràseascà Franta, si cere ca membrii misiunii 

franceze de repatriere aflati în Uniunea Sovieticà « sà pàràseascà 

imediat teritoriul Uniunii Sovietice ». In acelasi timp, Rusia a încetat 

negocierile comerciale cu Franta » :14decembrie47« Vineri a avut loc la 

Londra între cei 4 ministri de externe, întruniti « pentru încheerea 

pàcii », o discutie de o violentà neobisnuità. Dupà cum transmite radio-

Londra, « Molotov a adresat celorlalti ministri cuvinte pe care acestia 

le-au calificat ca jignitoare. A ràspuns Marshall în cuvinte drastice. Se 

pare cà acest schimb de cuvinte a fost determinat de cererea Rusiei de 

a se prevedea în tratatul de pace cu Germania despàgubiri în valoare de 

10 miliarde dolari, pe care Germania sà fie obligatà sà-i plàteascà 
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Rusiei. Ceilalti ministri de externe au fost de pàrere sà se renunte la 

despàgubiri, càci numai astfel se poate reface Germania. De altfel ce s-

a putut ridica pînà acum din Germania, reprezintà o bunà parte din 

despàgubiri.Pentru ca spiritele sà se calmeze, s-a amînat reluarea 

convorbirilor peste douà zile, adicà luni » ; 16 decembrie47« Azi la ora 2 

radio-Bucuresti a comunicat cà ieri la Londra generalul Marshall, 

ministrul de externe al Statelor Unite a cerut ca Conferinta celor 4 

ministri de externe întruniti acolo pentru pacea cu Germania si Austria sà 

ia sfîrsit, întrucît ministrii respectivi nu por ajunge la o întelegere. In 

consecintà, conferinta s-a închis fàrà a se mai fixa un nou termen pentru 

întîlnirea celor 4 ministri de externe. Ce va urma acum ? » ; 

25dec47« Partizanii » greci au format un guvern separat, se crede cà în 

Albania, dupà cum comunicà Radio-Londra. » ; 

 

 

 

   

  

Rezistenta :8 noi.45 « o multime imensà a fost azi pe Calea Victoriei 

pentru a manifesta în fata Palatului Regal, aràtîndu-si simpatia fatà de 

Rege. Au fost cetàteni de toate vîrstele, începînd de la elevi de scoalà 

(pentru care se trimisese ordin sà fie tinuti în scoli azi, în ziua de Sf. 

Mihail), studenti, oameni maturi. Pentru a împiedica aceastà manifestatie 

de simpatie, guvernul a pus coloane de soldati, care însà au fost rupte 

de multime si, pentru a risipi multimea, au trimis autocamioane cu 

agenti comunisti care mergeau repede prin mijlocul multimii. Cetàtenii, 

amenintati sà fie càlcati si indignati la culme, au ràsturnat 

autocamioanele în stradà si le-au dat foc. Din Ministerul de Interne din 

fata Palatului Regal s-au tras gloante în cei care manifestau ; au fost 

morti si ràniti, dar nimeni nu s-a retras. Au fost, de asemenea, bàtuti de 

multime cîtiva comunisti care pronuntau cuvinte injurioase la adresa 

Regelui. La manifestatie au luat parte si numerosi ofiteri si invalizi, si au 

fost prezenti ofiteri englezi si americani care simpatizau cu aceastà 

miscare, luînd fotografii si filmînd diferite scene. Un colonel american, 

fiind ridicat pe umeri de studenti, a luat de la o persoanà din multime un 

mic steag si, ridicîndu-l, încuraja pe manifestanti.Lumea s-a sàturat si, 

în disperare, înfruntà moartea. Au fost arestate numeroase persoane din 

multime si duse la politie… Citind ziarele lor si vàzînd scandalul pe 

care-l fac, dacà nu ai sti cum stau lucrurile, ai crede cà multimea care 

s-a dus în fata Palatului Regal pentru a-si manifesta simpatia fatà de 

Rege (care nu mai are raporturi cu guvernul si, deci, a devenit 

indezirabil si pentru rusi), a mers acolo numai ca sà omoare si sà dea o 

loviturà « democratiei » pe care acest guvern pretinde cà au întronat-o. 
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In realitate nu s-a avut în vedere decît o manifestatie pasnicà, însà 

manifestantii au fost provocati de autobuzele, conduse de comunisti, ce 

treceau prin mijlocul multimii, voind sà calce pe cei care manifestau, si 

de alti indivizi care strigau « Jos regele ». Si ei vorbesc de cei cîtiva 

morti de ai lor în acea busculadà, fàrà a vorbi de mortii mult mai 

numerosi din multimea manifestantilor, doborîti de gloantele soldatilor 

din divizia zisà « Tudor Vladimirescu », formatà în Rusia, si de care 

acum guvernul se serveste, gloante trase de la Ministerul de Interne, 

din fata Palatului Regal, unde se afla ministrul de Interne, Teohari 

Georgescu, din gruparea comunistà, si fàrà a vorbi de studentii si elevii 

de liceu ce au fost arestati cu acea ocazie, dusi la acel minister si 

torturati în mod sàlbatic»; 19 noi. « manifestatiei fàcutà în fata Palatului 

Regal în ziua de 8 noiembrie, pe care se vede cà rusii au considerat-o 

ca un gest de nemultumire la adresa lor, autoritatea militarà rusà din 

România a început o serie de acte : au oprit ca în Bucuresti sau în alte 

pàrti ale tàrii sà mai fie transportat petrol (din propriile surse ale tàrii), 

tot petrolul obtinut fiind îndreptat spre Rusia ;din putinele vagoane ce 

se làsaserà pentru nevoile tàrii s-au mai luat, cu pretextul cà au nevoie 

de ele, uneori descàrcîndu-se de continutul lor (cartofi si alte alimente), 

care a fost aruncat fàrà milà » ; 24 noi. « Radio America a comunicat 

zilele trecute cà în tulburàrile de la 8 noiembrie în România provocatori 

au fost comunistii » ;10mai46Crv «Ziua de 10 mai a fost un prilej pentru 

populatie de a face manifestatii entuziaste pentru rege si, deci, indirect 

împotriva regimului de azi. Cît de mult se teme acest guvern de 

manifestatii din care sà rezulte cà nu se bucurà de nici o simpatie în 

popor, rezultà din urmàtorul fapt : a dat ordin ca toti elevii din scolile 

secundare sà se gàseascà ieri la scolile lor respective, de unde sà li se 

dea drumul abia la ora 1, adicà dupà paradà. 

Dar, într-o solidaritate impresionantà, toti acesti elevi iesind din scoli la 

ora 1, purtînd portretul regelui, au fàcut o manifestatie entuziascà 

pentru Rege în fata Prefecturii de judet. » ;Cluj «toate facultàtile din Cluj 

s-au închis pînà la toamnà din cauzà cà studentii nu voiau sà înceteze 

greva.In ziua de 10 mai, studentii, aproape în unanimitate, au manifestat 

pentru rege, acoperind cu strigàtele lor pe cele ale cîtorva partizani ai 

guvernului care manifestau pentru guvernul «de largà concentrare 

democraticà » Groza. Ori, aceastà manifestatie a studentilor a fost 

consideratà ca îndeptatà împotriva regimului. La sfîrsitul lunii mai, ca o 

ràzbunare si pedeapsà, lucràtorii comunisti de la « Dermata » si cîtiva 

ceferisti, sprijiniti de guvern, au atacat si devastat complet marele si 

frumosul càmin studentesc « Avram Iancu » din Cluj, spàrgînd totul în 

calea lor, dînd foc si silind astfel pe studentii ce locuiau acolo sà fugà 

dezbràcati. Sunt pagube de sute de milioane. Am vàzut fotografiile de 

interior si de afarà ale càminului devastat, publicate de un ziar liberal ce 
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apare la Cluj. O cercetarea la fata locului s-a fàcut si de doi ofiteri 

americani, care si ei au luat fotografii. Studentii s-au pus în grevà, 

cerînd sà fie pedepsiti cei vinovati de acest atac criminal, sà se 

plàteascà despàgubiri, sà fie înlàturati rectorul universitàtii si doi decani, 

toti 3, comunisti (ceilalti profesori nu sunt partizani ai guvernului si, ca 

senat universitar, s-au întrunit si au protestat printr-un proces verbal, 

publicat si el de aceeasi gazetà). Aceastà stare de lucruri, precum si 

faptul cà manifestatiile pentru Iuliu Maniu sunt acolo foarte puternice, 

au determinat guvernul sà închidà facultàtile »;  

9-14iun46 :«s-a publicat prin ziare si s-a auzit si pe cale particularà, de 

cele întîmplate la Craiova în ziua venirii primului ministru, Groza.din 

cauzà cà un grup de tineri au strigat«tràiascà regele si armata sa»(acei 

care fac astfel de manifestatii si nu strigà«tràiascà guvernul Groza si 

armata poporului », armatà care e formatà din diviziile Tudor 

Vladimirescu si Horia, Closca si Crisan, instruite în Rusia si care sunt 

privite cu ochi bànuitori de marea majoritate a populatiei, sunt 

considerati ca dusmani ai regimului), comunistii ce se aflau la clubul lor 

din str. Unirii au început sà tragà cu revolverele pe fereastrà de la etaj, 

rànind pe mai multi dintre manifestanti si omorînd un ofiter rus. Cu toate 

cà nu mai exist) nici o îndoialà cà s-a tras de pe fereastra clubului 

comunist, càci toti cei ce se aflau atunci în apropierea locului au vàzut – 

totusi guvernul pune faptul în sarcina tinerilor manifestanti, care nu au 

avut revolvere, - pe care i-au arestat si trimis în judecatà, voind sà 

implice cu orice prêt si conducerea partidului national tàrànesc din 

Craiova. Toate aceste fapte, ca si cele petrecute zilele trecute 

împotriva fruntasilor liberali, ràniti cu arme si cu bîte, produc în sufletul 

populatiei o mare revoltà.In Tr. Severin, ca si în Craiova, e multà armatà 

rusà; si aici, ca în toatà tara, lumea se plînge de aceastà ocupatie stràinà 

ce face ca omul sà se simtà robit, si stinghereste price muncà si avînt »; 

16 iunie46Asearà a venit de la Cluj nepotul nostru, Nicu, înscris acolo la 

Facultatea de Drept. Ne aduce vestea cà toate facultàtile din Cluj s-au 

închis pînà la toamnà din cauzà cà studentii nu voiau sà înceteze greva 

ce proclamaserà cu vreo 15 zile înainte. Iatà cum s-au petrecut 

lucrurile. In ziua de 10 mai, studentii, aproape în unanimitate, au 

manifestat pentru rege, acoperind cu strigàtele lor pe cele ale cîtorva 

partizani ai guvernului care manifestau pentru guvernul «de largà 

concentrare democraticà » Groza. Ori, aceastà manifestatie a studentilor 

a fost consideratà ca îndeptatà împotriva regimului. La sfîrsitul lunii mai, 

ca o ràzbunare si pedeapsà, lucràtorii comunisti de la « Dermata » si 

cîtiva ceferisti, sprijiniti de guvern, au atacat si devastat complet 

marele si frumosul càmin studentesc « Avram Iancu » din Cluj, spàrgînd 

totul în calea lor, dînd foc si silind astfel pe studentii ce locuiau acolo sà 

fugà dezbràcati. Sunt pagube de sute de milioane. Am vàzut fotografiile 
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de interior si de afarà ale càminului devastat, publicate de un ziar liberal 

ce apare la Cluj. O cercetarea la fata locului s-a fàcut si de doi ofiteri 

americani, care si ei au luat fotografii. Studentii s-au pus în grevà, 

cerînd sà fie pedepsiti cei vinovati de acest atac criminal, sà se 

plàteascà despàgubiri, sà fie înlàturati rectorul universitàtii si doi decani, 

toti 3, comunisti (ceilalti profesori nu sunt partizani ai guvernului si, ca 

senat universitar, s-au întrunit si au protestat printr-un proces verbal, 

publicat si el de aceeasi gazetà). Aceastà stare de lucruri, precum si 

faptul cà manifestatiile pentru Iuliu Maniu sunt acolo foarte puternice, 

au determinat guvernul sà închidà facultàtile. » ; 

5sept46 « în vreme ce rusii acuzà pe englezi (care declarà cà alegerile 

în Grecia au fost libere), la noi în tarà guvernul sprijinit de rusi face 

aproape imposibilà orice manifestatie a opozitiei. Ieri, ziarul 

« Liberalul » a apàrut publicînd, în locul articolului de fond din prima 

paginà, o dare de seamà sportivà. Articolul ce trebuia tipàrit acolo a fost 

complet înlàturat de cenzurà. In interiorul ziarului, redactia îsi cere 

sucuze cà apare sub aceastà formà (nu poate spune nici màcar cà a fost 

cenzurat) din cauzà de fortà majorà.întruniri ale opozitiei sunt aproape 

imposibile;cînd oamenii reusesc sà se adune,elemente comuniste 

înarmate risipesc adunarea care nu se poate apàra cu mîinile goale»; 

9mai47 «Guvernul român a luat dispozitia ca ziua de 10 Mai de mîine sà 

fie sàrbàtorità într-un cadru restrîns. La scoli elevilor li se vor tine 

cuvîntàri de càtre profesori asupra însemnàtàtii zilei. Ei nu vor fi scosi 

ca altàdatà sà defileze. Màsura e desigur folositoare guvernului, càci 

elevii ar începe sà manifesteze cu entuziasm pentru rege, ceea ce ar fi un 

atac indirect împotriva guvernului si ocupantilor rusi. 

Astàzi este sàrbàtoarea Zilei « Victoriei ». Poporul român, ca si alte 

popoare, ar putea spune acestei zile : ziua care a adus cele mai aspre 

înjosiri, lipsuri si robia. Càci ea nu a scàpat lumea de o tiranie decît 

pentru a aduce alta mult mai grea. » ; 8august47 « Radio Ankara a 

anuntat cà au mai sosit în Trucia încà 11 români, 6 civili si 5 ofiteri, 

fugiti acolo din România cu avianele. (Deci cu toate màsurile ce s-au 

luat de guvern pentru supravegherea avioanelor, au mai putut fugi din 

tarà).De la atelierul militar de lîngà locuinta noastrà din Craiova, au 

dispàrut doi prizonieri germani, care plecînd au spus camarazilor cà vor 

càuta sà ajungà în tara lor, ceea ce însà pare putin 

probabil » ;4noi47 « Acum în urmà au fost chemati la prefecturà preotii 

din oras, si li s-a dat ordin, ca în bisericà, la sfîrsitul slujbei religoase, 

sà tinà o cuvîntare în care, de asemenea, sà condamne actiunea 

partidului national tàrànesc si a sefului sàu. Aceasta a adus o adevàratà 

consternare în rîndurile preotilor. Unul din ei (preotul Gronea) a 

îndràznit sà spunà cà o asemenea cuvîntare în bisericà ar fi nepotrività cu 

rolul crestinesc al bisericii, si cà în orice caz, dacà preotimea ar primi 
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un ordin scris de la sefii bisericesti, în acest sens, ar fi nevoità sà se 

supunà. Atît i-a trebuit acelui preot, càci plecînd acasà, a gàsit la poartà 

agenti politienesti, care l-au dus la politie si la închisoare, unde se aflà 

si azi de douà sàptàmîni, împreunà cu cu numerosi alti detinuti politici, 

închisi fàrà vinà, care la puscària din Craiova mor de foame si de frig » ; 

 

Polit.ext :5apr46« guvernul român a rupt relatiile diplomatice cu 

guvernul Franco al Spaniei »297 ; 7iun46 « Conferinta celor 4 ministri de 

externe de la Paris pentru încheirea pàcii, nu s-a fàcut nici màcar un 

pas înainte.Dezacordul este complet în ce priveste coloniile Italiei, 

Triestul, Dunàrea etc. Situatia este caracterizatà de Bevin, ministrul de 

Externe al Angliei : « Felul în care mergem actualmente mi se pare 

aproape o farsà »324 ; aug46«atîtea cauze ce aduc dezolarea în 

sufletele noastre : pe capul nostru rusii care ne iau toatà vlaga, 

întîrzierea încheierii pàcii, seceta.Toatà lumea parcà e bolnavà. De 

nicàieri o veste bunà, o razà de sperantà pentru un viitor mai apropiat.în 

tratatul de pace cu România se va trece clauza cà armatele sovietice nu 

se vor retrage decît atunci cînd marile puteri se vor întelege în privinta 

statutului Austriei, tarà din care o mare parte e ocupatà de armata 

rusà »335 ; 13aug46«In cuvîntarea sa, tinutà marti în fata Conferintei de 

pace de la Paris, Tàtàràscu, ministru de externe în actualul guvern, a 

expus punctul de vedere al României privitor la tratatul de pace, în 

sensul cum întelege guvernul actual acest interes. El a aràtat sacrificiile 

fàcute de armata românà dupà 23 august 1944, în ràzboiul împotriva 

armatei germane si ungare, în baza càrora crede cà România are dreptul 

de a cere sà fie consideratà ca cobeligerantà ; a sustinut dreptul 

României de a cere despàgubiri Germaniei si Ungariei ; în privinta 

clauzelor economice si acelea ce se ocupà de restituiri si reparatii, 

dînsul e de pàrere cà ele contin pentru România sarcini foarte grele pe 

care nu le-ar putea satisface ; cà, de asemenea, clauza proiectului de 

tratat prin care se impune României o mare reducere a fortelor armate 

e departe de a oferi echivalentul contributiei românesti la efortul comun 

în perioada finalà a ràzboiului, poporul român e recunoscàtor puterilor 

aliate care au declarat nul si neavenit Dictatul de la Viena în privinta 

Transilvaniei de nord ce revine României.Ministrul de externe al 

României, însà, nu a spus un singur cuvînt asupra ocupàrii Basarabiei si 

Bucovinei de nord de càtre rusi, cu un an  înainte de a i se declara 

ràzboi de càtre Germania. O elementarà datorie îl obliga sà ridice 

aceastà chestiune în fata conferintei, cu atît mai mult cu cît, în iulie 

1940, el a tipàrit o brosurà intitulatà « Evacuarea Basarabiei si 

Bucovinei de nord », în care înfàtiseazà un istoric al ràpirii acestor 

provincii românesti si în care, ca încheiere, spune : « Trecutul nostru 

stà màrturie cà actele de cotropire sàvîrsite împotriva neamului nostru 
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n-au làsat urme durabile pe pàmîntul românesc si întreaga istorie ne-a 

învàtat cà procesele deschise prin forta asupririi nu se sfîrsesc decît 

prin triumful dreptului, iar izbînzile silniciei nu au fost decît popasuri 

trecàtoare care au pregàtit izbînda cea de pe urmà a Dreptàtii ». Ei bine, 

era cazul acum, conformîndu-se intereselor României si pàrerilor lui de 

altàdatà, sà cearà Conferintei de pace sà hotàrascà retrocedarea 

provinciilor ràpite. Sau, dacà nu o putea face, era de datoria lui sà lase 

altora ràspunderea renuntàrii României la drepturile ei»;28aug46 : Ziarul 

« Liberalul » de azi reproduce fàrà comentarii o parte din declaratiile 

fàcute ziaristilor, la Paris, de ministrul român Gheroghiu-Dej, aflat la 

Paris ca membru al delegatiei române de pace. Acest ministru român a 

calificat drept ridicole zvonurile dupà care Uniunea Sovieticà ar mai 

retine un mare numàr de prisonieri români si a tàgàduit cu toatà tària cà 

Uniunea Sovieticà ar exercita vreo presiune asupra treburilor interne 

ale României, « nici màcar într-un sigur caz, a spus dînsul, nu a 

intervenit vreodatà guvernul sovietic în politica noastrà internà » ; « In 

sedinta Comisiei politice si teritoriale pentru România,trecînd la 

discutarea memoriului României prin care se propune schimbarea datei 

intràrii în ràzboi a României, de la 12 sept. (prevàzutà în proiectul de 

tratat al ministrilor de Externe), la 24 august, cum a fost în realitate 

(ziua aceasta s-a si sàrbàtorit în România, de fatà fiind si reprezentantii 

Rusiei, Angliei, Statelor Unite etc.), delegatul Ucrainei luînd cuvîntul a 

declarat cà amendamentul român nu este conform adevàrului si propune 

respingerea lui !!Cererea româneascà a fost deci respinsà de comisie. 

31aug46Se spune cà, dupà expozeul fàcut de ministrul român Tàtàràscu 

la Conferinta de pace de la Paris, studentii români din capitala Frantei 

i-au fàcut o manifestatie ostilà pentru  cà nu a formulat cereri de 

retrocedarea Basarabiei si Bucovinei de nord, ràpità românilor în 1940 

de càtre rusi în modul cunoscut .;  

« în fata Comisiei teritoriale pentru tratatul cu România, a fost ascultat 

delegatul Ungariei în pretentiile formulate de Ungaria asupra unei pàrti 

din Ardealul de nord, pretentie care, în cele din urmà, a fost redusà la 

2.000 km pàtrati, în care se cuprinde Oradea Mare si Aradul. Dupà el a 

fost ascultat si delegatul României, Tàtàràscu. Dupà dezbateri destul de 

lungi, în care s-au exprimat si pàreri favorabile Ungariei, pretentia 

ungarà a fost respinsà »;6oct46« Ion Mihalache, fruntasul national-

tàrànist, nedemn de a fi alegàtor si de a fi ales,ca motiv cà ar fi cerut sà 

fie trimis ca voluntar în ràzboiul împotriva Rusiei. Cel înlàturat a 

protestat în«Dreptatea»aràtînd cà nu a cerut sà fie primit ca voluntar în 

ràzboi, ci a fost chemat, punîndu-i-se în vedere sà treacà la statul 

major al armatei;cà el,însà,pentru anume motive,nevoind sà facà servicii 

la statul major, a cerut sà fie trimis pe frontul de luptà» 23oct46 s-a 

deschis la Washington conferinta Organizatiei Natiunilor Unite (ONU). 
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Presedintele Truman a rostit o cuvîntare în care, între altele, a evocat 

cele 4 libertàti esentiale formulate de Charta Atalnticului : libertatea 

cuvîntului, libertatea religiei, eliberarea de suferintà, eliberarea de 

teamà ‘în primul rînd teama de ràzboi) ; 29iunie47«Acum cîteva zile, 

într-o dupà amiazà, în strada V. Alecsandri, fostà Neptun, din Craiova, 

s-a auzit pînà la mare ditantà un strigàt, un ràcnet urias, iesind ca din 

sute de piepturi : erau detinutii politici, din partidele de opozitie, adusi 

din diferite pàrti ale tàrii si închisi la penitenciarul din Craiova, din 

ordinul guvernului care conduce astàzi tara româneascà. Ei îsi strigau 

durerea si indignarea, cerînd sà nu fie làsati sà moarà de foame si sà li 

se dea libertatea care le-a fost ràpità fàrà nici o vinà. Oamenii care i-au 

putut auzi au fost foarte emotionati, unii din ei au spus cà nu au putut 

dormi noaptea gîndindu-se cu indignare la nedreptatea ce s-a fàcut 

acestor oameni : Va avea oare Dumnezeu grije sà pedepseascà pe cei 

care-si bat joc de libertatea si viata unor oameni nevinovati ? » ; 

6dec47« Un fapt semnificativ s-a petrecut acum cîteva zile, anuntat de 

posturile de radio stràine. Ministrul României la Londra, Constantinescu, 

numit în urma demisiei fostului ministru la Londra, Franasovici, partizan 

al lui Tàtàràscu, a demisionat si el la scurt timp dupà numire si sosirea 

lui la Londra, declarînd cà nu e de acord cu politica pe care o duce 

guvernul român » ;10 decembrie47 « Primul ministru iugoslav, Tito, dupà 

ce a fost la Sofia pentru a întoarce vizita pe care primul ministru bulgar, 

Dimitroff, a fàcut-o la Belgrad, s-a dus în acelasi scop si la Budapesta. 

Aceste 3 state au încheiat asa numite « pacte de prietenie si ajutor 

mutual », prin care, dupà cum s-a explicat azi de dimineatà la radio-

Bucuresti, numitele tàri îsi vor da ajutor si cu armele, în cazul vreunei 

agresiuni stràine. E vorba ca Tito sà vinà în acelasi scop si în România. 

Din cele de mai sus se desemneazà opozitia dintre apus si ràsàrit.In 

Franta, Confederatia Generalà a Muncii a dat ieri ordin de încetarea 

grevelor. Dupà cum se vede, legile votate în parlamentul francez 

împotriva grevelor si màsurile luate, au avut un bun efect. De altfel, 

înainte ca acea confederatie sà dea ordinul de reluarea lucrului, o mare 

parte din muncitori si functionari se întorseserà deja la lucru. Guvernul 

a acordat un oarecare spor de salariu muncitorilor, dar a refuzat sà 

admità cererea lor de a se da asiguràri ca salariile sà fie revizuite din 3 

în 3 luni, a refuzat de asemenea sà punà în libertate pe cei arestati si sà 

modifice vreo dispozitie împotriva grevelor » ; 

 

Prizonieri la rusi : 28aug46«Ziarul « Liberalul » de azi reproduce fàrà 

comentarii o parte din declaratiile fàcute ziaristilor, la Paris, de 

ministrul român Gheorghiu-Dej, aflat la Paris ca membru al delegatiei 

române de pace. Acest ministru român a calificat drept ridicole 

zvonurile dupà care Uniunea Sovieticà ar mai retine un mare numàr de 



 181

prisonieri români si a tàgàduit cu toatà tària cà Uniunea Sovieticà ar 

exercita vreo presiune asupra treburilor interne ale României, « nici 

màcar într-un sigur caz, a spus dînsul, nu a intervenit vreodatà guvernul 

sovietic în politica noastrà internà »  6oct46« Astàzi am avut ocazia sà 

stau de vorbà cu càpitanul Dragomir, fàcut prizonier timp de 2 ani în 

Rusia si întors de curînd din cauzà de boalà. Spunea cà au mai ràmas 

multi prizonieri în Rusia. Cà ofiterii români prizonieri, ca si cei germani, 

erau obligati sà munceascà. Au càrat cu spinarea màrfuri în porturi, în 

gàri. Au tras la plug în locul vitelor, cîte 16 prizonieri la un plug etc. 

etc; 

 

1944 

ARMISTITIUL 

Joi, 24 august. 

In dimineata zilei de sîmbàtà 12 august, 

împreunà cu sotia mea si cu cocoana Margareta 

am plecat cu tràsura la Plenita…In zilele 

urmàtoare am asistat la treieratul grîului, 

orzului, mazàrii, la conacul nostru de la Crîng. 

Recolta peste tot e foarte multumitoare. S-a 

obtinut grîu între 70 si 90 dublidecalitrii la 

pogon (rareori mai putin). Agricultorii nu au 

însà cui vinde recolta. 

 Astàzi 24 august ne-am întors la Craiova 

cu aceeasi tràsurà. 

 În ràsptimpul acesta de 12 zile s-au 

întîmplat multe evenimente. 

 Adeseori, în timpul zilei si al noptii, au 

trecut avioane maericane si engleze care au 

bombardat din nou Ploestii si Valea Prahovei, 

apoi Tîrgoviste, Slatina etc. S-au aruncat si 

asupra Craiovei, în apropiere de garà, 8 bombe. 



 182

 Anglo-americanii au debarcat trupe si în 

sudul Frantei, unde acum se dau lupte. 

 In nordul Frantei, trupele acelorasi state 

au înaintat mult în Normandia si Bretania, iar 

alaltàieri, marti, au intrat în Paris. Cu trupele 

engleze si americane veneau si trupe franceze 

din armata generalului de Gaulle. 

 Armata rusà a început ofensiva pe frontul 

nostru si dupà un atac cu trupe si forte 

numeroase au înaintat ocupînd Iasii si 

numeroase alte localitàti. In fata acestei situatii, 

dupà cum s-a comunicat azi-noapte la radio, 

Regele Mihai a luat conducerea statului din 

mîna maresalului Antonescu, numind un nou 

guvern compus mai ales din militari. Seful 

guvernului a fost numit generalul de corp de 

armatà, C-tin Sànàtescu. Din guvern fac parte si 

Iuliu Maniu, C-tin Bràtianu, Lucretiu Pàtràscanu 

(comunist) si T. Petrescu (social democrat). 

 Atît Regele cît si noul guvern au dat cîte 

o proclamatie càtre tarà. Prin proclamatie se 

spune cà pentru salvarea tàrii s-a gàsit 

necesarà iesirea din alianta cu Axa si imediata 

încetare a ostilitàtilor cu Aliatii. Se mai spune în 

apel cà Natiunile Unite (Rusia, Statele Unite, 

Anglia) ne-au garantat independenta si ne-au 

recunoscut nedreptatea Dictatului de la Viena 

prin care Transilvania ne-a fost ràpità. 
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 Se vede, desigur, cà germanii nu ne-au 

mai putut da ajutor. Ce vor face ei acum, nu 

stim. Stim însà cà conditiile ce ne vor fi impuse 

de Rusia nu vor fi usoare. 

Sîmbàtà, 26 august. 

 Pentru a vedea Proclamatia càtre tarà a 

Regelui Mihai, Declaratia Guvernului si lista 

noilor ministrii, atasez aici foaia respectivà din 

ziarul « Ecoul », singurul venit azi la Craiova din 

Bucuresti. 

 Drept ràzbunare pentru cà România, în 

imposibilitate de a face altfel, a încetat ràzboiul, 

germanii au bombardat ieri grav Capitala, 

avariind Palatul Regal si alte institutii si clàdiri 

din centru, mitraliind si populatia. De asemenea, 

trupele germane aflate la Bàneasa au încercat, 

dupà un bombardament cu avioanele, sà treacà 

spre Bucuresti dar au fost respinse de 

Regimentul român de gardà càlare ; satul 

Bàneasa a càzut în mîinile românilor, trupele 

germane s-au predat atît în Bàneasa cît si în 

Bucuresti. 

 În urma acestor atacuri germane, 

guvernul român, care permisese la început 

retragerea în ordine a fortelor germane, a 

ordonat începerea luptei împotriva tuturor 

fortelor germane aflate pe teritoriul României, 

pentru eliberarea tàrii. 
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 Proclamatia în acest sens a guvernului 

càtre popor, precum si declaratiile fàcute presei 

de d-l Iuliu Maniu, au cuprins ce se vede în 

tàietura din ziarul « Moldova », refugiat mai de 

mult timp din Iasi la Craiova. 

 Ziarele din Bucuresti nu mai pot sosi la 

Craiova, trenul de la Pitesti la Bucuresti 

neputînd circula din cauza acelorasi 

evenimente. 

 Azi au fost lupte si la T. Severin, între 

trupele germane aflate acolo si cele române. Au 

plecat trupe române si din Craiova, transportate 

cu autobuzele. Printre autobuzele ce au 

transportat trupe s-a rechizitionat si acela care 

face cursa de càlàtori de la Craiova la Plenita. 

 Se spune cà avioanele engleze si 

americane au sosit la noi în tarà, aterizînd pe 

diferite aerodromuri, între care si acela al 

Craiovei. 

 La Berlin s-a format un guvern român, zis 

national, al càrui presedinte este fostul legionar 

Horia Sima care, de la postul de radio de acolo, 

s-a adresat poporului român îndemnîndu-l sà 

nu se supunà noului guvern si sà lupte mai 

departe împotriva rusilor. El ar fi adus insulte 

regelui si actualului guvern. 

Marti, 29 august. 

 Urmàrirea grupurilor din armata germanà 

continuà. Trupele române au fàcut pînà azi 
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peste 12.000 prizonieri pe care i-au internat în 

diferite lagàre. Internat se aflà si generalul 

german Hansen. În regiunea Severin (Gura Vàii) 

continuà luptele cu trupele germane refugiate 

acolo. S-a capturat mult material de ràzboi. 

 Trupele germane aflate în Bulgaria au 

încercat sà treacà Dunàrea pe la Giurgiu, ele au 

fost respinse. Bulgaria, retràgîndu-se si ea din 

luptà, va fi obligatà sà dezarmeze armata 

germanà aflatà pe teritoriul ei. 

 Aviatorii germani ce s-au aflat la început 

în jurul Capitalei, pentru a se ràzbuna împotriva 

României, au bombardat grav Capitala în mai 

multe zile. Au fost astfel distruse, pe lîngà 

Palatul Regal, Ateneul, Teatrul National, Spitalul 

Coltea, Teatrul din Sàrindar, cartierul de 

locuinte din Antim, Sf-tii Apostoli si Apolodor, 

Academia de Artà Dramaticà, Liceul Carmen 

Silva, Biserica Izvorul Tàmàduirii, Cismigiu, etc. 

etc. 

 Din cauzà cà linia feratà spre Bucuresti a 

fost întreruptà, nu au mai venit ziare din 

Capitalà. Cum, de ieri, linia a fost reparatà, azi 

ziarele au început sà vinà si toatà lumea s-a 

gràbit sà si le procure. 

 De alaltàieri posturile noastre de radio-

emisiune Bucuresti si România nu mai 

functioneazà, au fost desigur avariate sau 
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distruse. Functioneazà numai postul pe undà 

scurtà, Bucegi. 

În luptele dintre trupele române si cele 

germane din jurul Bucurestiului au dat ajutor si 

bombardiere americane, care au aruncat bombe 

asupra aerodromului de la Otopeni, de unde 

plecau avioanele germane ce atacau Capitala. 

Avioanele americane au bombardat de 

asemenea ferry-boatul de la Giurgiu, singura 

legàturà dintre Bulgaria si România peste 

Dunàre. 

Dintr-o stire din Londra aflàm cà bombele 

zburàtoare si-au încetat tirul asupra Londrei, 

cauza ar fi cà armatele anglo-americane s-au 

apropiat de locul lor de lansare, la o distantà de 

unde pot avea acea regiune sub focul tunurilor. 

Ziarele au publicat apelul càtre tarà al lui 

C-tin Bràtianu (Dinu), seful Partidului Liberal, 

precum si acela al lui Titel Petrescu, seful 

Partidului Social Democrat, ambii fàcînd parte 

din guvern (ca ministri fàrà portofoliu, 

deocamdatà). 

Ziarul « Curentul », sosit azi la Craiova, 

publicà o scrisoare a lui Pamfil Seicaru adresatà 

presedintelui Consiliului de administratie al 

Societàtii omonime Curentul, prin care declarà 

cà întelege sà tragà toate consecintele si cà 

deci lupta lui ca ziarist înceteazà (Seicaru a 
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scris în « Curentul » numeroase articole 

potrivnice Rusiei). 

Se anuntà cà trupele rusesti au înaintat în 

Transilvania, partea ocupatà azi de unguri 

(desigur au trecut din Moldova prin trecàtorile 

Carpatilor). 

Armata rusà a ajuns în Muntenia. Primele 

coloane au si trecut la periferia Bucurestiului, în 

drum spre front. Dupà un comunicat din 

Moscova, au fost capturati în ultimele zile 

60.000 germani. 

1 sept. 1944 – 14 sept. 1945 

 Notez aci evenimentele întîmplate 

începînd de la 1 septembrie. 

Vineri, 1 sept. 1944 

Am plecat din Craiova miercuri seara, 

întrucît azi reîncepe activitatea la Casatie. La 

gara Craiova m-a întovàràsit sotia mea. In garà 

am gàsit pe colegul Udrea si pe profesorul, azi 

pensionar, Tuculescu cu care împreunà am 

càlàtorit în acelasi compartiment. Trenul care 

venea de la T. Severin a sosit cu aproape 3 ore 

întîrziere, astfel cà în loc de a pleca la ora 7,20 

seara, am plecat la ora 10. Pe drum trenul a 

avut mari întîrzieri, nu am ajuns în Bucuresti 

decît la ora 3 dupà-amiazà ieri, pe o mare 

càldurà. Trenul a fost surpaîncàrcat. La garà, 

dincolo de Chitila, am vàzut stationînd pe sosea, 
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gata de plecare, numeroase camioane încàrcate 

cu trupe rusesti care treceau spre front. 

Ajuns la Gara de Nord, am gàsit un om 

care mi-a dus bagajul acasà. Pe str. 

Cobàlcescu, în str. Eroului, în apropiere de casa 

noastrà, si pe str. Segmentului, numeroase case 

distruse de bombardamentul german. La blocul 

nostru nu sunt distruse decît geamurile, iar 

usile în parte avariate. Luminà si apà avem, dar 

telefonul nu functioneazà càci o bombà a càzut 

la Palatul Telefoanelor. Bombardamentele 

germane au distrus foarte multe clàdiri în oras. 

Ieri, ducîndu-mà la Palatul Justitiei, am vàzut 

clàdiri dàrîmate pe cheiul Dîmbàvitei ; dintr-o 

clàdire distrusà se scoteau cadavre de oameni 

(aici a fost Salvarea – se spune cà au fost 

omorîti sub dàrîmàturi peste 100 oameni, medici 

etc.) Astàzi de dimineatà ducîndu-mà sà vàd ce 

face Ion Foartà si mergînd pe jos pe str. Izvor 

(pe unde tramvaiul nu mai merge), am vàzut cà 

aproape toate clàdirile de pe aceastà stradà 

sunt distruse de bombardamentele germane. 

Laboratoarele de fizicà si chimie de pe cheiul 

Dîmbovitei avariate grav si ele. Ducîndu-mà 

apoi pe Calea Vitcoriei, am vàzut numeroase 

clàdiri, Teatrul National, Palatul Regal, Ateneul, 

avariate de bombe. Întorcîndu-mà pe bulevardul 

Elisabeta am vàzut Ministerul Lucràrilor Publice 

(care fusese numai în parte atins de bombele 
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americane), acum aproape complet distrus. Pe 

acest bulevard sunt numeroase alte clàdiri 

distruse. 

Ne întrebàm cu totii : ce a folosit nemtilor 

faptul de a fi distrus atîtea clàdiri din 

Bucuresti ? 

La Casatie am aflat cà functionarul 

Limberea de la Sectia II, un bun si cuminte 

functionar, a fost omorît de bombardament. 

Din comunicatele de azi, publicate în 

ziare, ale Marelui Stat Major al armatei române, 

rezultà cà în cursul zilei de ieri trupele române 

au lichidat prin atacuri viguroase ultimele 

rezistente germane din zona petroliferà, de la 

Brazi si Pàulesti. În Transilvania, trupele 

române au capturat trupele germano-maghiare 

care au întreprins o incursiune pe teritoriul 

nostru. Printr-un comunicat special se aduce la 

cunostintà cà pînà azi, pe teritoriul nostru, 

numàrul prizonierilor germani se ridicà la peste 

50.000, din care 9 generali si 652 ofiteri. Prada 

de ràzboi este enormà. Ieri armata românà a 

început operatiuni pentru dezrobirea 

Transilvaniei de Nord si a pus stàpînire pe 

satele Vîlcele, Ilieni, Fitis, Bicfalàu. 

Ieri au sosit la Bucuresti fostii prizonieri 

români de la Stalingrad, adusi de rusi, si au 

defilat pe stradà. Ei vor fi trimisi pe frontul 

transilvan (sunt prizonieri români instruiti de 
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rusi si formati în regimente pentru a lupta 

împotriva germanilor). 

Pe stràzile Capitalei sunt lipite apeluri 

tipàrite ale Inaltului Comandament Militar 

Sovietic, prin care îndeamnà populatia românà 

sà fie linistità, sà lucreze fiecare acolo unde se 

aflà càci ei, rusii, nu au venit în tara noastrà ca 

asupritori, ci ca eliberatori. Declarà, în acelasi 

timp, cà proprietatea privatà va fi respectatà si 

apàratà, cà România se va guverna singurà, fàrà 

cel mai mic amestec din partea Rusiei, care nu 

va schimba orînduirea socialà. 

Delegatia românà care a fost la Moscova 

pentru semnarea armistitiului – compusà din 

ministrul Lucretiu Pàtràscanu, Ghità Pop, fost 

ministru, Barbu Stirbei, Visoianu, ministru 

plenipotentiary, general Dàmàceanu si locot. 

colonel Focsàneanu, s-a înapoiat. (Delegatia 

românà încà nu s-a înapoiat ; a fost o eroare a 

unor ziare). Gh. Pop a adus lui Iuliu Maniu un 

mesaj personal din partea lui Stalin (ca ràspuns 

la un mesaj al lui Maniu). Nu se cunoaste 

deocamdatà cuprinsul lui. 

Acum pîinea e liberà în comert din cauza 

recoltei abundente de grîu de anul acesta. 

Partidele politice au început sà se 

reorganizeze. Azi a reapàrut ziarul « Semnalul » 

care timp de 4 ani a fost suspendat, sub directia 
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lui Sebastian Serbescu. A reapàrut de asemenea 

ziarul « Epoca ». 

Pe stràzile Bucurestiului circulà în toate 

pàrtile automobile cu ofiteri si soldati rusi. 

Dupà comunicatul sovietic, regiunea 

petroliferà Ploiesti a fost luatà în stàpînire de 

autoritàtile militare rusesti. 

O telegramà particularà din Berna, 

transmisà ziarului « Semnalul », anuntà cà Hitler 

ar fi cerut sà înceapà ràzboiul cu gaze si cà 

Göring si Himler s-ar fi opus. 

Sîmbàtà, 2 septembrie      

 Apelul Comandamentului Armatei Rosii, 

stabilit acum în Bucuresti, a fost publicat în 

ziarele de azi. Atasez aici foaia respectivà de 

ziar continînd acest apel. 

 Autoritatea militarà sovieticà a dat o 

ordonantà prin care, între altele, ordonà ca 

populatia sà depunà aparatele de radio (locul 

depunerii se va comunica în zilele urmàtoare). 

Circulatia pe stràzi oprità între 9 seara si 5 

dimineata. 

 Pe stradà, în restaurante, numerosi 

militari sovietici. Trupele aliate anglo-

americane au ajuns la Verdun, Sedan, aproape 

de frontiera germanà, iar mai spre nord au 

ajuns aproape de granita Belgiei. Trupele 

debarcate în sudul Frantei al ajuns la granita 

Elvetiei. 
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 Maresalul Petain, fostul conducàtor al 

statului francez, si Laval, primul ministru, au 

fost ridicati cu forta de autoritàtile gremane si 

transportati nu se stie unde . 

 Killinger, fostul ministru german la 

Bucuresti, s-a sinucis în localul Legatiei 

hitleriste sin calea Victoriei (s-a sinucis 

împreunà cu el si secretara sa, Ingrid). El ar fi 

fost extrem de deprimat, stiindu-se trecut pe 

lista criminalilor de ràzboi. Este vorba ca 

Finlalda sà înceteze si ea lupta si sà încheie 

pacea cu Sovietele. 

 A încetat din viatà într-o comunà din jud. 

Muscel, marele nostru scriitor Liviu Rebreanu. 

El va fi înmormîntat acolo mîine. 

 De càtre Comandamentul sovietic s-a 

fixat valoarea rublei rusesti : o rublà= 100 lei. 

Leii scosi de ei: 1 leu = 5 lei de ai nostri. 

 In Bucuresti a sosit o delegatie militarà 

anglo-americanà si un grup de ziaristi care au 

fost primiti de primul ministru român, la 

receptie fiind de fatà si d-nii Maniu si Dinu 

Bràtianu. 

Duminicà, 3 septembrie 

 Armata rusà a fost bine primità în 

Bucuresti de populatia càreia nici prin gînd nu-i 

trece sà fie ostilà. 

 Totusi, mici incidente de naturà 

particularà s-au petrecut între soldatii armatei 
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rosii si populatia Capitalei. Dupà cum însà 

relateazà o ziarsità în ziarul « Universul » de azi 

– care a fost primità în audientà de generalul 

Burenin – care reproduce cuvintele acestuia, e 

natural ca în primele zile sà domneascà putinà 

confuzie pînà ce totul va fi organizat. Màsurile 

ce se vor lua vor fi executate de autoritatea 

militarà sovieticà împreunà cu organele politiei 

române. Iar pentru lucrurile ce se vor 

rechizitiona se vor da bani. 

 Astàzi înainte de amiazà, colindînd pe 

diferite stràzi, am vàzut alte clàdiri dàrîmate de 

bombardamentul german, pe str. Popa Tatu si 

Transilvaniei. Calea Victoriei în dreptul stràzii 

Berthelot este teafàrà. In piata Amzei au càzut 

bombe care au dàrîmat sau ars cîteva case. 

Teatrul Studio are numai ferestrele si usile 

avariate. Bulevardul cel mare, Take Ionescu – 

Bràtianu, e neatens, nu stiu cum a scàpat. Pe 

bulevard lume (nu prea multà) se plimbà în toate 

directiile. Din cînd în cînd apar militari rusi. 

Insotiti de un civil, trec si 3 tineri ofiteri din 

armata Statelor-Unite, adevàrate exemplare de 

lux, fàcînd parte desigur din misiunea militarà 

americanà trimisà în Bucuresti. 

 Am observat zilele acestea cà de cîte ori 

un automibil cu militari rusi se aflà oprit undeva, 

grupuri de români, foarte curiosi din firea lor, 

se stîng în jurul lor si chiar numai prin semne 
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cautà sà-i descoase. Astàzi, pe str. Zalomit de 

lîngà Cismigiu, un soldat rus aflat într-o masinà, 

la cererea civililor români din jurul sàu, îsi 

desfàcuse o armà automatà curioasà ca sà le 

arate din ce e compusà. In Cismigiu soldati rusi, 

luîndu-si aere martiale, se asezau în dreptul 

unor arbori pe o alee, ca sà fie fotografiati de 

un fotograf ambulant român. 

 In Cismigiu au fost aruncate mai multe 

bombe care au rupt complrt arborii ori i-au 

sfîrtecat. O bombà a càzut în micul lac în care 

înotau micii pesti rosii, a distrus lacul si a 

acoperit cu pàmînt aleea ce trecea pe aci. 

 Sfîsierea aceasta a Cismigiului, unità cu 

faptul cà acum nu se poate ocupa nimeni de el 

ca sà-l curete, si cu seceta, dau Cismigiului un 

aer foarte trist. Pe lîngà aceasta, clàdirile înalte 

cu mai multe etaje, marginea de ràsàrit a 

gràdinii s-a- transformat în ruine din cauza 

aceluiasi bombardament. 

Colegii de la Curtea de Casatie, Ariton si 

Ciurea, primul locuind în str. Transilvaniei, iar 

al doilea în str. Luteranà, au ràmas fàrà 

locuinte ; nemtii le-au distrus cu avioanele. 

Aceeasi soartà a avut si colegul I. Petrescu, de 

la Curtea de Appel, membru în comisia cu 

automotoarele : blocul în care avea un 

apartament a fost distrus si nu a mai ràmas 

nimic, dupà ce mai înainte suferise o 
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împuscàturà de mitralierà în picior de la un 

avion american. 

Dupà amiazà am luat tramvaiul pentru a 

merge în str. Eufrosin Poteca, aproape de Gara 

de Est, pentru a vedea în ce stare se aflà casa 

în care locuieste prietenul si colegul meu Pascu 

Dinescu, aflat acum cu sotia lui în com. Cheia, 

jud. Vîlcea. Am întîlnit pe drum numeroase 

convoaie de càrute cu cai, conduse de soldati 

rusi pràfuiti, autocamioane, automobile – printre 

militarii rusidin ele aflîndu-se si tinere rusoaice 

îmbràcate în haine militare. 

Din Calea Victoriei înainte, în tot lungul 

bulevardului pînà dincolo de soseaua Iancului, la 

întîlnirea ei cu  Soseaua Pantelimon si apoi în 

lungul bulevardului Fradinand, nemtii nu au 

aruncat bombe. Casa lui Pascu Dinescu e în 

bunà stare. In fata casei am gàsit pe Maria, 

servitoarea lor, care a ràmas singurà sà 

îngrijeascà de casà. 

Rusii rechizitioneazà numeroase 

automobile si autocamioane. 

De cînd am venit aici, seara dupà ora 9, în 

toate serile, focuri de armà pe stradà : se pare 

cà trag patrulele rusesti pentru a-si face simtità 

prezenta. 

Luni, 4 septembrie 

 Regele Mihai a semnat un decret prin 

care dispune cà drepturile românilor sunt cele 
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recunoscute de Constitutia din 1866 cu 

modificàrile ce ulterior i-au fost aduse si de 

Constitutia din 29 martie 1923 (drepturi egale 

pentru toti cetàtenii fàrà deosebire de rasà). 

Implicit, prin urmare, Constitutia din 1938 (de 

pe timpul regelui Carol al II-lea) a fost 

abrogatà ; de altfel ea fusese suspendatà de 

regimul maresalului Averescu. 

 Incidentele de care vorbeam zilele 

trecute, dintre soldati ai armatei sovietice si 

populatie, constau în urmàtoarele fapte : unii 

soldati sovietici, adeseori în stare de ebrietate, 

opreau ofiteri români sau civili si le luau banii, 

ceasornicele, inelele. Pe unii ofiteri români i-au 

dezbràcat de haine. Pe lîngà aceasta, intrau în 

casele oamenilor si violau femeile… Desigur cà 

acestea au fost numai exceptii. Inaltele 

autoritàti militare sovietice au luat màsuri 

severe, au condamnat la moarte pe 20 

asemenea ostasi si i-au executat prin 

împuscare.   

 Astàzi în piatà nu s-au mai gàsit aproape 

deloc zarzavaturi si fructe, mai ales struguri 

care se gàseau din abundentà si destul de 

ieftini. Am întrebat pe o negustoreasà de fructe 

si mi-a ràspuns cà tàranii care aduc zarzavaturi 

si fruncte în piata Obor, de unde se 

aprovizioneazà toti negustorii, nu au mai venit 

cu asemenea alimente, unii din ei avînd vitele 
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ridicate de armata sovieticà, altii temîndu-se sà 

nu li se ia pe drum. Se crede însà cà se vor lua 

màsuri si în aceastà privintà. 

 Unii ofiteri rusi sau sotiile lor, cît sunt ei 

crescuti în principiile comuniste, au totusi gust 

pentru lucrurile de lux. Astfel, spunea un coleg, 

un ofiter rus, maior din Petrograd, a cumpàrat 

azi de la un mare magazin din centru pentru 

sotia lui ciorapi de màtase si alte lucruri fine, în 

valoare de 50.000 lei, pe care i-a plàtit în bani 

românesti, fàrà sà se tocmeascà. 

 Fetele înrolate în armata rusà, unele din 

ele îmbràcate destul de cochet, cumpàrà de prin 

parfumerii si drogherii creme de fatà, rujuri, apà 

de colonie etc. 

Marti, 5 septembrie 

 Trupele aliate au ajuns în Belgia la 

Bruxelles si au trecut si în Olanda. De ieri 

dimineatà, Finlanda, în vederea armistitiului, a 

încetat lupta cu Rusia. Guvernul finlandez a 

invitat trupele germane sà se retragà în scurt 

timp de pe teritoriul Finlandei ; comandantul 

german de acolo a acceptat si retragerea a 

început. 

 Se afirmà cà guvernul german face 

eforturi serioase pentru a obtine pacea. Se mai 

spune cà Hitler si cei din guvernul sàu ar fi 

cerut Spaniei gàzduire, în caz de capitulare a 

Germaniei. Guvernul spaniol ar fi refuzat. 
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Mussolini ar fi trecut din Italia în Germania. In 

Bulgaria s-a format un guvern favorabil 

aliatilor. 

 In toate magazinele din oras se vàd 

militari din armata rosie cumpàrînd màrfuri. 

 Alimentele se împutineazà si se 

scumpesc. Astfel, pàtlàgelele rosii care acum 

cîteva zile se vindeau cu 40 lei kg, sunt acum 

cu 80 lei, strugurii dela 100 lei la 180 lei etc. 

Miercuri 6 septembrie 

 Dupà stirile din ziarele de azi, guvernul 

bulgar a cerut pace Uniunii Sovietice. Trupele 

germane au atacat fàrà nici o formalitate corpul 

expeditionar bulgar (din Serbia sau Grecia ?) 

care se retràgea din teritoriile ocupate în 

interiorul tàrii. Dupà alte stiri, totusi, Uniunea 

Sovieticà a declarat cà se gàseste în stare de 

ràzboi cu Bulgaria, întrucît aceastà tarà nu a 

urmat exemplul României si al Finlandei, ci a 

voit sà profite de situatia de neutralitate, dînd 

ajutor trupelor germane. Rusii au si trecut prin 

mai multe puncte în Bulgaria (desigur de pe 

Marea Neagrà). 

 Printr-o scrisoare trimisà printr-un 

particular arhivarului Dumitrescu de la Sectia II 

a Casatiei, presedintele Mogos face cunoscut cà 

de la conacul ce avea la mosia lui în comuna 

…si unde a stat în timpul acestei veri, armata 

rusà i-a luat tot, lucrurile de îmbràcàminte, vite, 
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cereale, ne-mai-ràmînînd cu nimic. Aflàm cà 

primul presedinte al Casatiei, Lupu, pentru a 

putea veni dela tarà, unde a fost sîmbàtà si 

duminicà, a trebuit sà se urce într-un tren ce 

aducea pietris. In calitatea sa, el are de la 

minister si un automobil, dar se pare cà i s-a 

luat de soldatii rusi, sau în orice caz nu mai 

putea circula cu el. 

Vineri 8 septembrie 

 In Bucuresti nu se mai întîmplà 

incidentele de care vorbeam. S-au luat màsuri 

severe în aceastà privintà. Prin oras umblà 

patrule ruse si române, cîteodatà patrule mixte 

compuse din soldati rusi si români sub 

conducerea unui sergent sau plutonier român. 

Se spune cà si în restul tàrii s-ar fi luat 

asemenea màsuri. Nu stiu dacà ele se respectà 

peste tot. 

 In orice caz, o parte din soldatii rusi su 

sàvîrsit pe alocuri devastàri, mai ales la 

proprietarii agricoli. S-au dat ordine de 

Comandamentul rusesc ca acolo unde sunt 

prinsi soldati rusi sàvîrsind excese de orice fel, 

sà fie împuscati pe loc. Se întelege cà nu toti 

soldatii ce trec prin tara noastrà se dedau la 

asemenea fapte, sunt si oameni care a respect 

de bunul si persoana altora… 

 De cînd s-a introdus oarecare ordine si 

vehiculele de orice fel nu mai sunt luate fàrà un 
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ordin superior proprietarilor, au început sà se 

aducà în piatà zarzavaturi si struguri în mai mari 

cantitàti si în consecintà s-au si mai ieftinit. 

Brînza, carnea însà se împutineazà si e posibil 

sà nu le mai gàsim cu timpul, càci România a 

fost obligatà sà întretinà armata rusà de pe 

teritoriul ei, astfel cà vitele vor fi rechizitionate 

pentru tàiere. 

 In toatà tara e o càldurà aproape 

insuportabilà, de multà vreme nu a mai plouat si 

nu e semn de ploaie. Porumbul care promitea 

atîta, va da desigur o recoltà mediocrà. 

 Colegul meu de la Casatie, Aurel 

Càpàtînà, a fost numit ministru de justitie în 

locul lui Pàtràscanu (comunist), care fusese 

numit la Justitie provizoriu si care acum se aflà 

la Moscova, fàcînd parte din Comisia pentru 

armistitiu. 

 Regele a semnat decretul-lege prin care 

« Consiliul de patronaj al operelor sociale » se 

transformà în « Liga operelor sociale », sub 

conducerea Reginei-mame Elena. 

 Bulgaria a declarat si ea ràzboi 

Germaniei. 

 Trupele ruse ce au trecut repede prin 

România au ajuns în Jugoslavia si au fàcut 

jonctiunea cu armata lui Tito. Se pare cà au 

debarcat în Jugoslavia si trupe anglo-americane 

(venind pe Adriatica). Acum trecerea trupelor 
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germane ce se aflà în sudul Jugoslaviei si în 

Grecia e închisà. 

Sîmbàtà 9 septembrie   

 Dupà un comunicat de la Moscova, 

trupele de ocupatie ruse au ajuns în Romanati, 

la Leu si Diosti. In curînd vor trece în Dolj. 

 Armata românà stà în defensivà pe frontul 

Transilvaniei. Ea nu va începe o actiune decît 

odatà si de acord cu rusii si anglo-americanii 

(acestia în vest). Postul de radio Moscova (dupà 

cum se transmite din Londra) s-a adresat cu un 

apel poporului german spunînd : « Ora 12 a 

bàtut, toate fronturile se destramà. Intocmai ca 

un inel urias de otel, încercuirea aliatà în jurul 

Reishstagului se stînge. Ultima voastrà sansà 

pentru a rupe cu nazistii và este de fatà. 

Germani, loviti puternic pe Hitler si toate 

creaturile lui ! Pràbusirea se aflà la portile 

Germaniei si nu puteti scàpa de ea decît dacà 

reactionati imediat. » 

 De mai multe zile copiii vînd pe stradà o 

brosurà cu un vocabular româno-rus, continînd 

si scurte conversatiuni. Oameni care stiu sà 

profite de toate ocaziile au càutat sà nu o piardà 

pe aceasta. De asemenea se vînd, fàcute din 

hîrtie coloratà, mici steaguri rusesti, engleze, 

americane. 

 Au mai apàrut vechile ziare politice care-

si încetaserà aparitia acum 4 ani : « Dreptatea » 
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(national-tàrànesc), «Viitorul», «L’indépendence 

roumaine » (liberal) si numeroase alte ziare, 

fiecare vorbind liber si criticînd aspru vechiul 

regim. Ziarul « Curentul » nu mai apare (ca si 

« Porunca vremii »). Tipografia « Curentului » 

se pare cà a fost luatà de national-tàrànisti 

pentru « Dreptatea » si pentru o viitoare editurà 

de càrti. 

 Prin faptul cà în Bulgaria a venit un 

guvern democrat care a declarat ràzboi 

Germaniei, Rusia a declarat cà înceteazà si ea 

ràzboiul împotriva Bulgariei. Armata rusà 

înainteazà însà mai departe în Bulgaria, mergînd 

càtre Jugoslavia. Acum se discutà conditiile de 

armistitiu între aliati si Bulgaria. 

 In Bucuresti se aflà o trupà de actori 

sovietici care joacà în limba rusà diferite piese, 

mai ales din acelea care ridiculizeazà pe 

germani. Am primit azi o scrisoare de la sotia 

mea, aflatà în Craiova, care era nelinistità de 

soarta mea în Bucuresti, întrucît scrisorile ce i-

am trimis din Bucuresti au ajujs tîrziu la 

Craiova. 
Miercuri, 13 septembrie 

 Astàzi de dimineatà, la radio, precum si în 

ziarele de dupà amiazà, s-a anuntat cà 

armistitiul între România si Aliati s-a semnat la 

Moscova. Din partea Uniunii Sovietice au luat 

parte la negocieri : Molotov, Vîsinschi, Maiski, 
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Manuilski, Novikov, generalul Vinogradov si 

amiralul Pogdenko ; din partea Marii Britanii 

ambasadorul Kess, din partea Statelor Unite 

ambasadorul Harriman. Delegatii guvernului 

român au fost : Pàtràscanu, general Dàmàceanu, 

Stirbey si Pop. 

 Textul acordului urmeazà sà se afle în 

urmàtoarele zile. 

 Astàzi am primit scrisoare de la sotia 

mea ; îmi scrie cà la Craiova e bine, a intrat si 

acolo armata rusà, însà e liniste. 

 Dupà o epocà lungà de secetà si de o 

càldurà ca în luna lui cuptor, azi-noapte a plouat 

putin, a bàtut vîntul si s-a mai ràcorit. 

Sîmbàtà, 16 septembrie 

 Conditiile armistitiului dintre noi si Rusia 

au fost publicate în ziarele de azi. Atasez aici 

foile din ziarul « Timpul » care contin aceste 

conditii si anexele sale. 

 Clauzele principale sunt : restabilirea 

granitelor din acordul sovieto-român din 28 

iunie 1940 ; o despàgubire de 300 milioane 

dolari, plàtibilà în 6 ani în produse petrolifere, 

agricole etc. ; restituirea materialelor luate de 

armata românà de pe teritoriul sovietic ; 

guvernele aliate sunt de acord cà Transilvania 

cedatà ungurilor prin dictatul de la Viena 

întreagà sau aproape întreagà sà fie restituità 

României etc. 
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 Ieri am vàzut pe str. Zalomit de lîngà 

Cismigiu o mare grupà de prizonieri germani 

trecînd în coloanà de mars pe trei rînduri, cu 

cazmalele pe umàr si càlcînd în pas cadentat, 

stràjuiti de santinele române; veneau de la 

ridicatul molozurilor de pe stràzi, umplute de 

dàrîmàturile clàdirilor distruse de aviatia lor 

dupà actul de la 23 august. 

 In urma ordinului Comandamentului rus, 

executat printr-o ordonantà a Comandamentului 

român, pînà asearà s-au depus de populatie la 

circumscriptiile de politie aparatele de radio-

receptie si armele. Functionarilor li s-a îngàduit 

sà pàstreze aparatele de radio, càpàtînd o 

autorizatie de la autoritatea de care depind. 

 In piatà si în magazine nu se mai vede 

deloc carne, slàninà, mezeluri, unturà. 

Untdelemnul nu mai este încà din epoca 

anterioarà venirii rusilor în tarà. 

 Incà nu s-au putut pune pînà acum 

geamurile la ferestrele din blocul nostru (s-au 

pus cîtev geamuri numai în partea de ràsàrit, 

unde au fost mai mari pagubele). Din cauza 

aceasta este curent în toatà casa, mai ales cà 

acum s-a ràcorit mult. De altfel sunt în oras 

foarte multe case fàrà geamuri, càci fabricile nu 

prididesc (fiind nevoie de zeci de mii de 

geamuri), iar pe de altà parte transportul se 

face greu. 
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 Acum spre Craiova este un singur tren, la 

ora 1 ziua. Am fost azi sà mà interesez, 

gîndindu-mà cà as putea face o càlàtorie la 

Craiova, pentru a vedea ce mai e pe acasà. Am 

vàzut cà trenul, care mai avea o ½ orà pînà a 

pleca, era încàrcat, avînd si deasupra 

vagoanelor mai bine de 1000 oameni. 

Sîmbàtà, 23 septembrie 

 Trupele române si sovietice au cucerit 

Timisoara si Aradul, care fuseserà luate de 

fortele germano-ungare, si acum se îndreaptà 

spre granita ungarà care sea aflà la micà 

distantà de Arad. 

 S-a publicat în ziare cà cunoscutul 

fizician francez Georges Claude a fost arestat 

de guvernul francez restabilit acum acolo, 

pentru cà inventînd bomba zburàtoare (racheta) 

ar fi predat planurile ei germanilor care au 

fabricat-o si pus-o în functiune. 

 Se afirmà cà maresalul Goering, înlàturat 

de Hitler de la comanda aviatiei germane 

întrucît a fost de pàrere cà Germania trebuie sà 

încheie pace, si care pînà aici era pus sub 

supraveghere, a fost arestat. 

 Armata rusà face în magazine cumpàràturi 

masive. Ieri mà aflam la librària « Universul », 

unde un grup de trei ofiteri rusi cereau sà li se 

vîndà toate caietele care se aflau în libràrie. 

Cum în libràrie si îndepozitul ei se aflau cîteva 
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sute de mii de caiete, valorînd mai multe 

milioane de lei, le-au cumpàrat pe toate, 

plàtindu-el în ruble. Cred cà aceste caiete vor fi 

trimise în Rusia. 

 Ziarele de azi publicà un comunicat de la 

Palatul Regal, prin care se face cunoscut cà ieri 

Regele si Regina-mamà au dat un dejun în 

cinstea generalului rus Burenin, comandantul 

militar al trupelor sovietice din Bucuresti. 

 Lipsa de ploaie continuà. E soare si totusi 

rece. Intr-o dimineatà de zilele trecute erau 

afarà 11 grade. Semànàturi de toamnà cred cà 

nu s-au fàcut deloc pînà acum, din cauza 

uscàciunii pàmîntului. De altfel si vitele s-au 

împutinat, din cauzà cà suntem obligati sà dàm 

armatei ruse. 

 Viata se scumpeste din ce în ce mai mult. 

Carne de vacà nu se gàseste, ouàle, putine, 30-

40 lei, iar pàsàrile costà enorm : un pui mai 

mare de gàinà 800-1000 lei. La restaurante 

chiar de mîna a doua si a treia, un fel de 

mîncare costà 250-350 lei. 

 Numeroasele ziare apàrute fierb cerînd 

cît mai grabnice sanctiuni contra vinovatilor de 

ràzboi si a celor care într-un fel sau în altul au 

simpatizat cu nemtii. 

Este vorba sà se înfiinteze un tribunal al 

poporului pentru judecarea lor. 

Duminicà, 1 octombrie 
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 Trupele române în unire cu cele sovietice 

au ocupat prin lupte Tg. Mures si Oradea, 

înaintînd. Intre Arad si Oradea Mare, au trecut 

granita ungureascà si au ocupat din Ungaria 

orasul Gyula. 

 Comandantul rus al grupului de armate 

din Transilvania, genralul Managarov, printr-un 

ordin de zi din 23 sept. 1944, aduce laude 

armatei române pentru modul cum s-a 

comportat în luptele din Tranislvania. 

 Rublele si leii sovietici mai au curs numai 

pînà în seara zilei de azi. Cu rublele lor însà, al 

càror curs impus este atît de ridicat (100 lei o 

rublà), ofiterii si soldatii armatei sovietice au 

cumpàrat de la magazinele din Bucuresti màrfuri 

în catitàti enorme. Am vàzut în fiecare zi pe 

stradà numeroase grupuri de militari rusi cu 

bratele încàrcate de pachete si cu geamantane 

noi cumpàrate si umplute cu lucruri. 

 Astfel cà pe lîngà faptul cà trebuie sà 

plàtim despàgubirile fixate prin pactul de 

armistitiu, pr lîngà faptul cà trebuie sà 

aprovizionàm armata rusà de pe teritoriul 

român, dar a mai trebuit sà dàm màrfuri aproape 

pe degeaba, sub pretextul cà se cumpàrà. De 

altfel pentru rusi e o surprizà plàcutà cà în tara 

româneascà comertul e atît de liber, cà poti 

cumpàra ce vrei si cît vrei, ceea ce nu pot face 

la ei în tarà. 
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 O adevàratà frenezie a fost si este în 

ziare pentru înlàturarea din slujbe a 

functionarilor numiti sub regimul trecut, sau 

chiar a celor vechi care ar fi fost favorabili 

regimului. 

 S-a si alcàtuit un decret-lege (din 19 

sept.1944) pentru purificarea administratiilor 

publice, semnat de ministrul justitiei, Càpàtînà, 

aprobat si semnat apoi de Suveran 

 Ministrul Pàtràscanu însà, la o sàptàmînà 

dupà ce a fost publicat decretul-lege, a gàsit de 

cuviintà sà publice un comunicat cà decretul-

lege a suferit unele modificàri din partea 

ministrului justitiei, modificàri prin care s-ar 

atenua unele conditii din textul discutat în 

Consiliul de ministri. S-a publicat mai tîrziu 

stirea cà ministrul Pàtràscanu a fost delegat sà 

refacà decretul în forma lui primà. 

 Niciunul din ceilalti membri ai Cabinetului 

nu au adus public o asemenea învinuire 

titularului de la Justitie. 

 Ministrul de justitie, consilierul de la 

Casatie, Càpàtînà, nu ar fi fost în stare ca din 

proprie initiativà sà facà acele modificàri care, 

de altfel, nu schimbà ideea urmàrità si al càror 

scop nu este altul decît ca prin atenuarea ce 

introduc sà nu se producà o prea mare 

perturbare în aparatul de stat, ori sà se facà 

nedreptàti. 
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 In urmarea acestui incident, ministrul de 

justitie si-a prezentat demisia. 

 Cea mai mare parte din ziarele apàrute 

acum si, de altfel, si din cele vechi care 

continuà sà aparà, prin atitudinea lor exercità o 

adevàratà teroare : ele cer în mod gàlàgios 

pedepse grave, arestàri, o epuratie cît mai largà 

în aparatul de stat. 

 Un ziar, »Semnalul », a adus jigniri grave 

magistraturii în general si Curtii de Casatie în 

special, afirmînd lucruri cu totul inexacte sau 

atacînd modul ei de a interpreta legile… 

 Fàcînd comparatia între ceea ce se 

petrecea pe vremea cînd veinserà la putere 

fostii legionari de tristà amintire si ceea ce se 

petrece acum, sub guvernul zis democrat, 

constatàm aceeasi agresivitate, aceeasi pornire. 

 E drept însà cà sunt si ziare care, cerînd 

si ele aplicarea decretului-lege de care am 

vorbit mai sus si pedepsirea vinovatilor de 

ràzboi, pàstreazà o atitudine ponderatà si se 

ocupà în mod serios desituatiaprezentà si 

viitoare a tàrii. 

 E drept de asemenea cà si în guvern sunt 

personalitàti întelepte care cautà sà nu cadà în 

exces si sunt preocupati de afacerile importante 

ale tàrii. 

 Prin decretul-lege prin care s-a revenit 

la Constitutia din 1923, a fost suspendatà 
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inamovibilitatea în magistraturà, inamovibilitate 

care, se spune în decret, va fi reglementatà 

printr-o lege ce va apare. De 3 ori pînà acum, 

în cîtiva ani, aceastà inamovibilitatea, desi un 

principiu constitutional, a fost suspendatà, încît 

de poate spune cà ea nu mai existà. Odatà a fost 

suspendatà sub Regele Carol II, a doua oarà sub 

regimul legionar, care a càutat sà înlocuiascà pe 

magistratii ce li se pàrea cà au lucrat împotriva 

acestei miscàri, acum în scopul de a se înlocui 

magistratii bànuiti cà ar fi fost favorabili acelui 

regim. 

 De la sotia mea dela Craiova am primit 

stirea cà au mai plecat din roas trupe rusesti 

si-au ràmas mai putine. De la Plenita mi-a adus 

azi Ion Foartà un pachet cu lucruri de mîncare 

si o scrisoare de la Rina si Natalia, în care-mi 

spun cà au fost rusi si pe acolo, cà au fàcut 

oarecare pagube la conac, însà nu multe, càci ei 

avuseserà grijà sà aducà de acolo la Plenita 

vitele si cea mai mare parte din lucruri si sà 

ascundà din ele. 

 La alte conace din apropiere însà, soldatii 

rusi nu au mai làsat nimic. 

Joi, 5 octombrie 

 A încetat din viatà colegul nostru I. 

Floares, cu care împreunà am intrat în sedintà 

timp de aproape 5 ani de cînd mà aflu la Curtea 

de Casatie. Intr-un timp foarte scurt au càzut 
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asupra lui cele mai mari nenorociri : 

bombardamentele i-au distrus casa clàdità cu 

munca întregii sale vieti ; i-a murit acum o lunà 

un bàiat, magistrat foarte bun si el ; în cele din 

urmà a murit el însusi doborît de toate aceste 

lovituri. Era un suflet atît de curat, un prieten 

bun, un magistrat atît de activ si priceput, încît 

nicu unul din colegii lui nu-l va uita. Astàzi dupà 

amiazà, la ora 3,30 am luat parte la 

înmormîntarea lui, la cimitirul Reînvierea din 

Bucuresti. Am fost toti membrii Curtii de 

Casatie, în frunte cu prim-presedintele Lupu. 

Inmormîntarea lui a avut parte side o zi 

frumoasà, cu soare. Dumnezeu sà-l 

odihneascà ! 

Duminicà, 8 octombrie 

 Sotia mea mi-a trimis din Craiova prin 

sotii Petre Stoica (consilier la Curtea superioarà 

ad-tivà, fost evacuatà din Bucuresti la Craiova 

si acum revenità la Bucuresti), cîteva lucruri 

pentru iarnà, o plapumà groasà, rufe etc.    

 Imi scrie cà a murit la Craiova vecinul 

nostru Goga, proprietarul, împreunà cu 

Miertoiu, al fabricii de mobilà « Miertoiu si 

Goga ». La ei ne-am refugiat noi tot timpul 

astà-varà în timpul alarmelor aeriene, într-un 

adàpost care prezenta oarecare sigurantà. 

Bietul Goga ! nu avea nici 50 de ani. Era un om 

bun, întelept, cinstit, priceput, inteligent. In 
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adàpost càuta sà încurajeze pe cei ce se 

ascundeau acolo, càutînd sà prezinte pericolul 

ca fàrà importantà sau povestind alte lucruri 

pentru a distrage atentia de la amenintarea de 

afarà. O mare pierdere pentru familia lui, pentru 

industria în care era un minunat conducàtor, 

pentru prietenii lui. 

 Comunistii din tara noastrà si cu 

socialistii, formînd acum un bloc, au tinut azi 

mari întruniri, la care au asistat un mare numàr 

de muncitori. Un prieten îmi spunea cà a vàzut 

plancarde pe care scria : « Tràiascà generalul 

Malinovschi » (Malinovschi e generalul rus care 

conduce operatiile în Serbia si Transilvania), 

sau « Vrem guvern comunist » etc.  

 Comunistii au azi în Bucuresti 4 ziare. 

Face impresia cà ei vor sà-si întàreascà 

influenta în tarà si sà punà mîna pe putere, 

profitînd de timpul cît armatele ruse se aflà în 

tarà. 

 In zadar fac în continuu declaratii Iuliu 

Maniu si Dinu Bràtianu, sefii partidelor 

national-tàrànesc si liberal, cà acum guvernul 

trebuie sà se îngrijeascà de purtarea ràzboiului, 

de alimentarea armatei ruse, de plata 

despàgubirilor, de însàmîntarea pàmînturilor 

(mare parte din vite au fost luate de armatele 

ruse), càci altminteri riscàm sà murim de foame, 

si cà va fi timp dupà încheierea pàcii sà ne 
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ocupàm side chestiuni politice privitoare la 

structura societàtii si statului, în zadar toate 

acestea, càci ei tind sà acapareze cît mai multe 

locuri la guvern si sà aplice chiar acum 

reformele programului lor. 

Joi, 12 octombrie 

 Armata românà împreunà cu cea rusà, în 

înaintarea lor, au ocupat ieri dimineatà Clujul, 

capitala Transilvaniei si înainteazà mai departe 

spre nord. D-nii Churchill si Eden, primul 

ministru si ministrul de externe ai Angliei, s-au 

dus la Moscova cu avionul unde au convorbiri 

cu Stalin si Molotov. 

Vineri, 13 octombrie 

 Atmosfera politicà la noi în tarà e grea si 

amenintàtoare. Reprezentantii din guvern ai 

partidelor de stînga (comunist si socialist, 

Pàtràscanu si Titel Petrescu) s-au retras din 

bloc, astfel cà blocul asa numit democratic, a 

fost dizolvat. 

 Ce pretindeau reprezentantii acestor 

partide ? Ca blocul sà fie làrgit prin elemente 

ale unor formatiuni satelite tot de extremà 

stîngà. 

 Scopul urmàrit este vàdit : comunistii si 

socialistii vor o majoritate în guvern pentru a 

impune tàrii aplicarea principiilor lor. Chiar au 

declarat prin ziarele lor cà-si asumà 

ràspunderea guvernàrii (ziarele lor se numesc 
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« Scînteia », « România liberà », « Libertatea » 

etc). Este interesant de observat cà desi fiecare 

din aceste partide poartà denumiri de 

« comunist », « socialist », ei totusi vor sà 

formeze un bloc càruia sà-i dea denumirea de 

« democrat ». 

 Care este tendinta acestor partide de 

extremà stîngà se poate vedea dintr-o 

convorbire publicatà în ziarele de azi pe care 

generalul Aldea, ministrul de interne, a avut-o 

cu reprezentantii presei (a se vedea 

comunicatul gen. Aldea in extenso, în tàietura 

de jurnal din mapa cu decrete-legi). Dupà ce el 

aratà care a fost actiunea sa la izgonirea 

fostului guvern si încheierea armistitiului, face 

cunoscut cà actiuni cu caracter anarhic s-au 

produs în cîteva comune din tarà : diferite 

elemente au încercat sà punà stàpînire prin fortà 

pe primàrii (Crevedia, Soldanu, Colentina etc.). 

Cum ministrul de  interne nu putea ràmîne 

indiferent în fata amenintàrilor si fortelor din ce 

în ce mai numeroase si s-a opus la întronarea 

unor sisteme, au început atacurile prin presà 

spunîndu-se ministrului de interne cà este 

« hitlerist », « dusman al poporului » etc. 

 « Inteleg sensul actualei democratii în 

care sînt complet încadrat, dar nu pot concepe 

ca temeliile statului sà fie zdruncinate prin acte 

ale càror urmàri nu pot fi calculate”. 
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 Ziarele moderate relevà faptul cà în tàri 

cu o situatie asemànàtoare cu a noastrà, cum e 

Italia, asemenea evenimente nu se petrec, 

partidele s-au înteles sà formeze un guvern 

care, pînà la încheirea pàcii, sà conducà în 

liniste tara, renuntînd la tot ce poate aduce 

dezordine. 

Luni, 16 octombrie      

 Iatà, dupà ziarele de azi, ce se petrece în 

momentul de fatà în Ungaria. In urma înaintàrii 

armatelor româno-ruse în Transilvania (au 

trecut Dejul) si în Ungaria, regentul Horty a 

adresat prin radio o proclamatiecàtre poporul 

maghiar pentru capitulare si ostilor unguresti sà 

înceteze ostilitàtile. Ca urmare, ar fi trimis la 

Moscova, undese gàseste acum si primul 

ministru al Angliei, un emisar pentru tratarea 

armistitiului. Insà un maior, Solossy, seful 

organizatiei politice « Sàgetile de foc », similarà 

fostei « Gàrzi de fier » de la noi, a luat sefia 

guvernului (desigur în urma stàruintelor din 

partea Germaniei), a arestat pe regentul Horty 

si a invitat natiunea ungarà sà ràmînà alàturi de 

noul guvern fidelà aliatiei cu Germania, iar càtre 

armatà alansat un ordin sà lupte mai departe… 

 Incà de acum vre-o sàptàmînà, grupuri de 

armatà engleze si americane au debarcat în 

sudul Greciei. Atena acum se aflà în mîinile lor 
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si ale foramtiunilor grecesti ce luptà pentru 

liberarea tàrii. 

 Maresalul german Rommel, fost 

comandant al trupelor germane din Africa de 

Nord, Italia si frontul de vest, a încetat din viatà 

în urma unei ràni primite pe frontul de vest. 

 In tarà la noi, partidul national tàrànesc 

(care de curînd, într-o editie specialà a ziarului 

« Dreptatea », si-a publicat manifestul sàu 

program), convocase pentru ieri dimineatà o 

întrunire publicà în Bucuresti, la care urma sà ia 

parte un mare numàr de cetàteni din Bucuresti 

si un impozant numàrde tàrani, pentru a aràta 

astfel de ce popularitate se bucurà acest partid 

în masele poporului si a opune astfel o contrà 

fortei partidelor comunist si socialist. 

 In ultimul moment însà întrunirea a fost 

contramandatà, se pare în urma unei sugestii de 

la Moscova, care de altfel ar fi sfàtuit sà nu se 

mai permità nici un fel de întrunire, pentru nici 

un partid politic. 

 Astàzi de dimineatà la ora 10 a avut loc în 

sala de consiliu a Sectiilor Unite, o adunare 

generalà a membrilor Inaltei Curti de Casatie, în 

care primul presedinte Lupu a fàcut cunoscut 

adunàrii cà s-au primit acte de la presedentia 

Consiliului de Ministri, în chestiunea colegului 

Càpàtînà, fost ministru de justitie. 
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 Dintre aceste acte (între care si un 

proces-verbal de sedintà al Consiliului de 

Ministri) se  constatà cà consilierul Càpàtînà, cu 

ocazia redactàrii decretului-lege despre care 

s-a vorbit, nu a sàvîrsit nici un act care sà-i 

atingà cinstea si demnitatea sa si care, deci, sà 

se resfrîngà si asupra Curtii de Casatie si 

magistraturii în general. 

 Dînsul, în urma dorintei Consiliului de 

Ministri, a dat o formà definitivà acelui decret, a 

luat dispozitia sà fie scris la masinà în mai multe 

exemplare care, la un nou Consiliu de Ministri, 

s-au împàrtit fiecàrui ministru, dupà ce mai întîi 

dînsul a dat cîteva explicatii. 

 Ministrii, fàrà a stàrui mai mult, au dat 

aprobarea sà fie prezentat regelui asa cum 

fusese redactat. 

 Ce a pretins mai tîrziu, ministrul 

Pàtàrscanu ? Cà ministrul Càpàtînà trebuia sà 

atragà atentia consiliului asupra modificàrilor cu 

mai multà stàruintà. La aceasta însà, în Consiliul 

de Ministri ce a avut loc mai tîrziu si în care s-

a discutat si aceastà chestiune, Iuliu Maniu a 

ràspuns cà vina, dacà este o vinà, e a Consiliului 

de Ministri care nu si-a dat osteneala sà 

citeascà proiectul si sà-l discute din nou. 

 Curtea de Casatie deci, în adunare 

generalà, a constatat completa lipsà de vinà a 

consilierului Càpàtînà. 
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 Trebuie mentionat cà primul ministru, 

care a trimis actele de mai sus, suspunîndu-se 

hotàrîrii Consiliului de Ministri, a cerut ca toate 

aceste acte sà ràmînà secrete. Normal ar fi fost 

sà se publice un comunicat prin care sà fie 

spulberatà acuzatia ce se adusese lui Càpàtînà. 

 Se vede însà cà sunt în cauzà chestiuni de 

stat care se opun. 

Joi, 19 octombrie 

 Ziarul « Universul » a fost suspendat 

cîteva zile. Vina ce i s-a adus : a publicat la 

anunturi mortuare, ca din partea maresalului 

Antonescu si a sotiei sale, moartea fiului d-nei 

Antonescu (se spune sà acest tînàr auzind cà 

mama sa a fost arestatà, s-a sinucis). 

 Cauza de mai sus a suspendàrii am auzit-

o pe cale particularà, dar rezultà indirect dintr-

o informatie publicatà azi în « Universul », prin 

care se aratà cà « în ziua de 27 sept., printr-o 

regretabilà inadvertentà, datorità personalului în 

subordine a apàrut în ziarul nostru un anunt 

mortuar relativ la decesul fiului sotiei unui fost 

demnitar al regimului trecut ». Si apoi ziarul îsi 

exprimà pàrerea de ràu cà acest anunt s-a putut 

strecura în ziar. Se mai spune cà la cauza de 

mai sus s-ar fi adàugat si alta : prin o scurtà 

informatie s-a anuntat moartea d-nei 

Alexandrina Cantacuzino, încetatà de curînd din 

viatà. 
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 Mai multi generali dintre cei care au 

secondat pe generalul Antonescu la declararea 

si purtarea ràzboiului au fost arestati. 

 Au fost, de asemenea, arestati numerosi 

fosti legionari implicati în rebeliunea din 1941 si 

alte fapte. 

 Viata devine din ce în ce mai grea. Vine 

iarna si nu se gàsesc lemne, oricît ar fi dispus 

cineva sà plàteascà. Petrolul se gàseste în 

cantitàti foarte mici si de la pretul de 15 lei 

litrul, s-a scumpit de ieri la 25 lei. Brînza 

obisnuità de putinà s-a fàcut 600 lei kg si 

aproape cà nu se gàseste. Carne ½ kg pe 

sàptàmînà de persoanà sise capàtà cu greu. 

Pîinea cu cartela : 350 gr pe zi de persoanà, 

pîine popularà (34 lei pîinea de 700 gr) si 250 

gr pîine albà (60 lei o pîine de ½ kg). Cartofii 45 

lei kg. Toate celelalte lucruri s-au mai scumpit. 

Stofele s-au fàcut cu 8-12 mii lei metrul. Chiria 

va fi urcatà din nou prin lege.  

 Nu stiu cum va mai putea trài lumea. 

 Ce poate face un functionar sau un 

lucràtor cu leafà fixà de 20-30 mii lei pe lunà ? 

O sà ajungà sà nu poatà mînca decît pîine. In 

schimb lucràtorii particulari angajati pentru 

repararea caselor, caminagiii etc. cîstigà sume 

foarte mari. 

 Si, în aceste momente de lipsuri si de 

întunecare, ziarele comunistesi socialiste, în 
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dorinta de a de forma un guvern în vederile 

partidelor respective, strigà mereu : Sà plece 

guvernul ! Si, ca sà forteze aceastà plecare, 

ministrii Pàtràscanu (comunist) si Titel Petrescu 

(socialist) au demisionat din guvern. 

Sîmbàtà, 21 octombrie 

 Afarà e nor si rece. A plouat din nou. In 

casà stau îmbràcat în pardesiu, temperatura în 

interior fiind în jur a 15 grade. 

 Trupele române luptînd în legàturà cu 

cele rusesti au mers spre nordul Transilvaniei 

pînà la Baia Mare, nu departe de granita 

cehoslovacà, iar mai spre apus au mers pînà 

aproape de Satu Mare, în apropiere de granita 

ungarà si cehoslovacà. 

 In Ungaria trupele ruse au cucerit orasul 

Debretin, important nod de cài de comunicatie. 

In ordinul de zi al lui Stalin, printre unitàtile ce 

au luat parte la luptele de aici, se numàrà si 

unitatea româneascà condusà de generalul 

Cambrea (S-au luat aici 11000 prizonieri). 

 Trupele ruse împreunà cu cele iugoslave 

de eliberare, de sub comanda lui Tito, au 

cucerit Belgradul, fàcînd prizonieri cîteva mii de 

germani. De asemenea, trupele rusesti, prin mai 

multe trecàtori ale muntilor Carpati, au pàtruns 

în Cehoslovacia pe un front larg de 275 km si 

adînc de 50 km. Acum trupele germane si 

ungare din nordul Transilvaniei si cele din 
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nord-estul Ungariei sunt expuse de la nord si 

de la sud. 

 Americanii au debarcat numeroase trupe 

în una din insulele Filipine, împotriva Japoniei. 

Pe frontul de vest, european, fortele anglo-

americane au ocupat dupà lupte care au durat 

mai mult timp orasul german Aachen. 

Luni, 23 octombrie 

 Ziarele comuniste si socialiste continuà sà 

strige mereu : « Jos guvernul de pro-fascisti ! » 

Oamenii care au hotàrît izgonirea nemtilor din 

tarà si încheierea armistitiului cu puterile aliate 

sunt numiti « fascisti » ! 

 In ziarul « Curierul » apàrut azi, în 

articolul de fond în care se combat metodele 

comunistilor si socialistilor din tara noastrà, se 

pune întrebarea, de ce nu se poate ajunge cu 

aceste partide la o întelegere si se ràspunde 

astfel : « Ràspunsul e simplu : din pricina 

tonului în care se poartà discutiile, a metodelor 

de afirmare întrebuintate… La una din familiile 

noastre politice se vorbeste tare, prea ràstit. 

Tonul, totdeauna de comandà, nu admite 

contradictie si nu tolereazà alte opinii. Mai ràu : 

în presà, în adunàri, în sindicate se face uz de 

amenintàri. La nevoie stau gata batalioane de 

gàrzi înarmate nu numai cu patriotism, ci si cu 

revolvere. 
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 Intoleranta, amenintarea si revolverul 

constituie o metodà de luptà politicà numità 

teroare. Proprie dictaturii, ea este în 

contrazicere cu esenta democratiei ». 

 In ziarul partidului liberal « Viitorul » se 

publicà azi o declaratie a sefului acestui partid, 

Const. I. C. Bràtianu, adresatà tàrii, în care, 

dupà ce se aratà cà în momentul de fatà sunt 

probleme urgente si importante de rezolvat, cà 

restabilirea comunicatiilor feroviare, 

telegrafice, telefonice, cît si cele rutiere, 

autovehicole si càrute, apoi alimentarea 

populatiei, muncile pentru strîngerea si facerea 

recoltelor, spune între altele : « Ordinea 

interioarà trebuie mentinutà. Nu se poate 

permite dezvoltarea curentelor anarhice, nici 

terorizarea populatiei pasnice prin gàrzi 

înarmate. Pe linistea interioarà este bazatà 

putinta de îndreptare în tarà ». 

 Vorbind apoi de noi împroprietàriri, C. 

Bràtianu declarà sà împroprietàrirea se va face 

în regiunile unde se vor gàsi terenuri 

disponibile, « ar fi o înselàtorie sà fàgàduim 

pàmînt la milioane de oameni cînd tot ce s-ar 

putea expropria nu reprezintà nici 10 % din 

numàrul celor ce s-ar crede îndeptàtiti la 

împroprietàrire ». 

 Aratà apoi ce trebuie fàcut pentru 

munctiorii de la sate si orase, prin exploatàri 
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rentabile. « Tendinta noastrà trebuie sà fie sà 

ridicàm clasele de jos prin proprietatea 

exploatàrilor în care lucreazà si prin culturà, iar 

nu prin coborîrea nivelului celorlalte clase. Nu 

ne trebuie egalitate în sàràcie ». Iar mai 

departe : « credem cà e bine ca în aceste 

vremuri de fierbere si supralicitatie, sà se audà 

un cuvînt mai cumpàtat si mai màsurat ». 

 In Grecia, fortele germane se retrag 

continuu. Pînà acum, aproape jumàtate din 

teritoriul ei a fost ocupat de armatele engleze si 

americane ce au debarcat aici, împreunà cu 

fortele grecesti ce s-au putut înfiripa. 

 In Prusia orientalà, armata sovieticà a 

ajuns la Tilsit. 

 In ziare se aratà cà pînà azi au fost 

arestati 1357 legionari dintre capii miscàrii, 

care au militat ca sefi de cuib, rebeli în 1941, 

politisti legionari, propagandisti. Se 

mentioneasà cà în afarà de acestia sunt peste 

700 care au suferit anterior pedepse si sunt în 

curs de executare la diferite penitenciare… 

 Un lucru extraordinar se petrece cu 

presa comunistà. Oficiosul acestui partid a 

acuzat în mai multe rînduri pe voluntarii români 

ce au plecat sà lupte pentru dezrobirea 

Ardealului de nord, cà ar fi sàvîrsit excese 

contra populatiei ungare din secuime, dar fàrà 
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ca, în acelasi timp, sà vorbeascà si de ororile 

sàvîrsite de unguri împotriva românilor. 

 Ziarul « Curierul », mentionînd aceastà 

acuzatie a ziarului comunist, declarà cà dacà 

existà asemenea excese le reprobeazà cu toatà 

energia. Dar, în acelasi timp, cere o anchetà 

spre a se vedea dacà afirmatiile sunt întemeiate 

pe realitate càci, spune ziarul, este cert cà 

civilii unguri din secuime, constituiti în bande de 

partizani, au iesit la luminà, dupà trecerea 

armatelor operative, luptînd împotriva populatiei 

si chiar împotriva formatiilor de etapà ale 

armatei. 

Sîmbàtà, 28 octombrie    

 In ziua de 26 oct. S-a publicat un 

comunicat cà în ziua precedentà (25), prin 

ocuparea de càtre armata românà si sovieticà a 

orasului Satu – Mare din nordul Tranislvanie, 

întreaga Transilvanie româneascà a fost 

recucerità de la unguri. In acelasi comunicat se 

spune cà armata românà, în lupta ei pentru 

recucerirea Transilvaniei de Nord, a avut 

urmàtoarele pierderi: 1.500 ofiteri, 62.000 

soldati, morti, ràniti si dispàruti. 

 Joi dimineata am avut ocazia rarà de a mà 

duce la Craiova sà-mi vàd casa si sotia. Am 

plecat cu masina cu inginerul nepot al 

proprietàresei noastre de la Craiova, care avea 

de fàcut o inspectie la serviciul de autobuze al 
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C.F.R. Cu trenul nu m-as fi putut încumeta sà 

plec în situatia de azi a trenurilor. Am plecat la 

ora 9 dim. din Bucuresti si am ajuns în Craiova 

la ora 3 dupà amiazà. Am gàsit casa în bunà 

stare si pe sotia mea sànàtoasà. De asemenea, 

pe cucoana Margareta si pe sora ei care, 

deocamdatà, stà cu ea. Matache a venit în 

Craiova, la noi, cu Natalia,care sàptàmîna 

viitoare va trebui sà vinà la Bucuresti pentru 

examenul de la facultate, si cu Nicu, are dà 

examenul de bacalaureat la Craiova. 

 Pe distanta de 250 km de la Bucuresti la 

Craiova (am pers pe drumul Alexandria), nu am 

vàzut aproape deloc grîu semànat si nici màcar 

aràturi fàcute, cauza : pe de o parte intrarea 

rusilor în tarà, de teama càrora oamenii nu au 

îndràznit sà iasà cu vitele la cîmp, pe de alta, 

ploile care au început sà cadà prea des. Incà de 

joi seara a început sà batà un vînt putrernic si 

rece si a început sà cadà o ploaie repezità care 

a umplut drumurile si cîmpiile de bàlti. Dacà nu 

se îndreaptà vremea pentru a se face 

semànàturi, la anul viitor nu vom avea grîu. 

 Ieri dupà amiazà am plecat înapoi cu 

aceeasi masinà, am ràmas noaptea la socrii 

inginerului, din Bals, iar azi dimineatà la ora 3 

p.m. (mergînd de data asta prin Pitesti). Acelasi 

cîmp nearat si nesemànat si vîntul a început din 

nou sà batà, cu burà. 



 226

 In Bucuresti, în drumul spre casà, am 

vàzut o manifestatie de comunisti si socialisti 

care aveau placarde si strigau : »Jos guvernul ». 

De asta le arde lor acum cînd iarna bate la usà 

si gàseste pe oameni fàrà lemne de încàlzit, fàrà 

alt combustibil, pe unii din ei fàrà locuinte si cu 

perspectiva ca la anul viitor sà moarà de foame. 

E dureros sà vezi asemenea spectacole (de 

altfel s-a constatat cà dacà în Bucuresti se 

poate strînge public pentru o manifestatie de 

aceastà naturà, în provincie si la sate 

comunismul nu prinde si oamenilor prea putin le 

arde de asemenea manifestatii).  

 Din discursul tinut de primul ministru al 

Angliei, Churchill, în Camera Comunelor, dupà 

întoarcerea sa de la Moscova, rezultà cà nu s-a 

ptutu ajunge la o întelegere deplinà cu 

conducàtorul Rusiei sovietice, Stalin. 

Chestiunea Poloniei, mai ales, întîmpinà mari 

dificultàti ; în primul rînd nu se poate stabili o 

întelegere în privinta granitei dintre Polonia si 

Rusia, în al doilea rînd faptul cà Polonia acum 

are douà guverne, unul la Londra si altul în 

Polonia (tinzînd spre comunism) nu e de naturà 

sà aducà o clarificare a situatiei. 

Luni, 30 octombrie 

 Ieri a avut loc o mare demonstratie a 

national tàrànistilor din Capitalà la care, dupà 

cum se spune în ziarele apàrute astàzi, au luat 
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parte zeci de mii de cetàteni. Cuvîntàrile s-au 

tinut în sàlile « Aro » si « Scala », iar cetàtenilor 

de afarà li s-a transmis prin megafon. Au vorbit 

dr. N. Lupu, presedintele organizatiei din 

Capitalà, Ion Mihalache, Iuliu Maniu, Mihai 

Popovici. 

 Ion Mihalache, dupà ce a dat explicatii pe 

larg asupra programului partidului, dupà ce a 

aràtat cà <prin> împàrtirea întregii mari 

proprietàti ce a mai ràmas problema totusi ar 

ràmîne nerezolvatà pentru tàrani, explicînd apoi 

ce trebuie sà facà lucràtorii si muncitorii 

agricoli, a spus între altele : « Un stat de tàrani 

este un stat de traditie, ceea ce nu însemenazà 

un conservatorism social, càci nici un tàran nu 

doreste sà-si conserve sàràcia, dar este un 

conservatorism national, un sentiment de 

legàturà cu pàmîntul pe care l-a apàrat din 

mosi-stràmosi, cînd patria se confunda cu 

mosia si se apàra afarà, la hotare. 

 Pentru tàran patria nu e o jucàrie de-a 

pistoalele pe stràzile oraselor (aplauze 

îndelungate). 

 Eu n-am auzit tàran sà spunà : eu sunt 

patriot !“(Ilaritate). (Aceasta e, desigur, o aluzie 

la acea asa numità „Uniune patrioticà » sub 

care, în realitate, se ascunde o grupare 

comunistà). 
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 Iar mai departe : « Nu am pomenit sau nu 

am stàruit asupra caracterului national al 

Programului si Statutului tàrànesc. Mai întîi 

pentru faptul cà un Stat tàrànesc în România 

este prin definitie un Stat national si românesc, 

apoi pentru cà credem cà orice partid românesc 

concepe un program si un stat national si, deci, 

ideea nationalà este un parimoniu înnàscut, 

mostenit din stràbuni, în fiecare român. Numai 

cine nu-l simte fàcînd parte organicà din fiinta 

sa, simte nevoia de a-l trîmbita în piatà si a 

face din el obiect de supralicitatie …  

Patridul national tàrànesc nu vine vijelios 

ca o gîrlà umflatà de ploi torentiale si care 

seacà îndatà dupà ploaie làsînd pietris si nisip 

pe ogoare, în loc de apà binefàcàtoare.  

Partidul national tàrànesc vine linistit ca 

un fluviu cu debit constant ce porneste cu 

izvoarele sale din stînca de granit a neamului 

si-si duce apele sà fructifice ogoarele tàrii cu 

energia lentà a valurilor sale, el învîrte la un 

mal roata morii care va màcina pentru flàmînzii 

care demult asteaptà iar la celàlalt mal va misca 

roata uzinelor care vor îmbràca pe cei goi, 

primenind toatà atmosfera, ca tara sà respire 

aer proaspàt si curat cu adîncul plàmînilor ei. »  

Iuliu Maniu, în importantul sàu discurs, a 

spus între altele : « Evident, domnilor, cà dupà 

ce un lucru s-a ispràvit, multi se gàsesc sà se 
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prezinte ca pàrintii faptei împlinite. Tin sà 

constat cà principalul merit, principalul factor în 

aceastà schimbare a tàrii noastre, a fost si este 

Regele Mihai. » 

Grecia a fost liberatà aproape în 

întregime; armatele germane s-au retras spre 

Nord. In Oceanul Pacific a avut loc o mare luptà 

navalà între flota Statelor Unite si cea japonezà, 

se anuntà cà flota japonezà a avut mari pierderi. 

Joi, 2 noiembrie 

 In ziarele de azi se publicà stirea cà 

România a rupt realtiile diplomatice cu Japonia, 

guvernul punînd în vedere aceasta ministrului 

Japoniei. E curios cà Rusia, care luptà de atîtia 

ani alàturi de Anglia si Statele Unite, care sunt 

în ràzboi cu Japonia, nici pînà azi nu a rupt 

legàturile diplomatice cu acest stat. 

 De la armistitiu încoace toate ziarele 

criticà în cele mai aspre cuvinte dictatura ce 

începuse a se întrona încà de pe vremea regelui 

Carol al II-lea, fàcîndu-se a nu observa cà 

Rusia e condusà de atîtia ani de cel mai 

neîndurat dictator, càruia toate ziarele noastre 

sunt nevoite sà-i aducà aproape zilnic elogii. 

 In piatà untul (cînd se gàseste) se 

cumpàrà cu 3.500-4.000 lei kg. Astàzi la o 

vitrinà am vàzut cà un costum de haine de stofà 

de calitate medie costà 57.000 lei ; cu acesti 

bani se fàceau, în 1939-1940, zece costume de 
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haine. Un metru de stofà de palton costà între 

15 si 25 mii lei. 

 De cîteva zile ziarele s-au scumpit la 15 

lei exemplarul, de la 10 lei, din cauza hîrtiei 

care, si ea, s-a scumpit. Am vàzut la o vitrinà : 

pretul unei pereche de ghete de postav (de sus 

peste pantofi), 5.000 lei : cu aceastà sumà se 

cumpàrau în 1939-1940 cinci perechi de pantofi 

cu ghete, cel putin. Am vàzut, de asemenea, 

pretul unui fular de lînà, 7.000 lei ; cu acesti bai 

se fàcea, în aceiasi ani, un costum de haine plus 

o pereche de pantaloni.  

Si lefurile, cel mult, s-au îndoit de atunci. 

Vineri, 3 noiembrie 

 Azi dimineatà la ora 6 m-a chemat la 

telefon sotia mea si mi-a comunicat cà se aflà 

la T. Severin pentru a asista la înmormîntarea 

prietenului nostru Petre Nistor, care a încetat 

din viatà miercuri ; ajutînd si consolînd dupà 

puterile sale pe sotia nemîngîiatà a decedatului, 

buna ei prietenà de pe timpul cînd locuiam cu 

totii la T. Severin, unde eu am fost judecàtor 10 

ani. El era bolnav de anul trecut, din cauza unei 

ràceli càpàtate care s-a localizat la plàmînul în 

care fusese împuscat în ràzboiul din 1916. 

Dumnezeu sà-l ierte ! Am scris si eu doamnei 

Hermina, sotia lui, aràtîndu-mi pàrerea de ràu si 

càutînd sà-i spun o vorbà de încurajare. 

Sîmbàtà, 4 noiembrie 
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 Ziarele de azi publicà un document-

protest înaintat de vicepresedintele Comisiei de 

control, generalul rus Vinogradov, presedintelui 

Consiliului de ministri român. Prin acest protest 

se atrage atentia guvernului român cà nu 

îndeplineste cu suficientà conditiile armistitului. 

Astfel, se spune cà supusii germani si unguri 

pînà acum nu au fost toti internati si cà cei 

internati se bucurà de regimuri de favoare 

(aceastà afirmatie au fàcut-o si unele ziare 

conduse de români) ; cà nu s-au prezentat 

listele complete de cetàteni sovietici adusi cu 

forta în România (si cà s-ar insista de unii pe 

lîngà aceste persoane sà nu plece din 

România) ; cà se permite exportul diferitelor 

bunuri germane si ungare ; cà nu s-au restituit 

bunurile ridicate din Rusia etc. 

 Dupà multe discutiuni si tratative, s-a 

ajuns în sfîrsit la alcàtuirea noului guvern. 

Ziarele de astà searà publicà lista noilor 

ministri. Presedintele Consiliului este tot 

generalul C. Sànàtescu. La justitie a fost numit 

un comunist, L. Pàtràscanu. De asemenea, la 

Comunicatii. Numele tuturor ministrilor e aràtat 

în tàietura de ziar ce atasez. Pentru a se numi 

ministri din toate partidele, s-au creat vreo 8 

ministere în plus. 
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 Tot în ziarele de astà searà se anuntà cà 

blindatele rusesti au intrat pe stràzile 

Budapestei. 

Luni, 6 noiembrie 

 Partidele comunist si socialist, împreunà 

cu ziarele lor, sàrbàtoresc aniversarea 

revolutiei ruse din octombrie, de acum 27 de 

ani.  

Azi, la Opera Românà, a avut loc un 

festival. Dupà executarea de muzicà rusà : 

« Marsul lui Octombrie », « Cîntecul lui Stalin », 

« Nu e palos sà ne frîngà » etc., de compozitori 

rusi, a vorbit cunoscuta comunistà Ana Pauker. 

Festivalul a fost organizat de consiliul Frontului 

zis national-democrat, compus din toate 

grupurile comuniste si socialiste. 

 Ministrul de comunicatii, Gheorghiu-Dej, 

este muncitor ceferist si se spune cà a stat în 

închisoare multi ani pentru ideile lui comuniste. 

Romulus Zarone, subsecretar de stat la 

agriculturà, e plugar din Ardeal, partizan al 

grupàrii vicepresedintelui Consiliului de 

ministri, Petru Groza. 

Marti, 7 noiembrie 

 Toate ziarele din Capitalà apàrute azi, 

independente sau de partid, au pagini întregi în 

care vorbesc de aniversarea revolutiei ruse din 

1917, fàcînd biografia lui Lenin, Stalin, etc. si 
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aràtînd rezultatele obtinute de aceastà 

revolutie. 

 S-a dat ordin ca activitatea la toate 

autoritàtile sà fie azi suspendatà ; nici justitia nu 

a lucrat. La scoli, un profesor va vorbi despre 

realizàrile acestei revolutii. Pe stradà, la 

magazine si pe tramvaie sunt observate drapele 

românesti si ruse. 

Joi, 9 noiembrie   

 Ieri sau alaltàieri a încetat din viatà, la 

vîrsta de 62-63 ani, Mircea Djuvara, profesor 

de filozofia dreptului la Facultatea de Drept, si 

un bun cunoscàtor al filozofiei lui Kant. La 

aparitia lucràrii mele « Filozofia lui 

Schopenhaer », în 1916, el a scris o recenzie 

elogioasà în revista « Convorbiri literare ». 

Dumnezeu sà-l odihneascà ! 

 Societatea scriitorilor români a eliminat 

din sînul ei pe cîtiva scriitori pe care i-a socotit 

simpatizanti ai regimului trecut. Printre ei se 

aflà si marele scriitor Bràtescu-Voinesti care 

se pare cà era filogerman si nu avea simpatie 

pentru evrei. 

  Roosevelt, presedintele Statelor Unite, a 

fost ales pentru a patra oarà presedinte. Se 

pare cà e unicul caz în istoria acestei mari tàri. 

El a avut adversar pe Dewey, reprezentant al 

partidului republican (Roosevelt e reprez. 
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Partidului democrat), care si el a avut un numàr 

important de voturi. 

 Astàzi, membrii Curtii de Casatie adunati 

în sala de consiliu a Sectiilor Unite au auzit 

cuvinte care niciodatà nu li s-au spus si nu se 

asteptau sà li se spunà în asemenea ocazie. 

Ministrul de Justitie, Pàtràscanu, reprezentantul 

în guvern al partidului comunist, a înstiintat 

Casatia cà va veni azi la ora 11 sà facà o vizità. 

Toti ministrii de justitie s-au simtit obligati sà 

facà o vizità de politete la Inalta Curte si sà-si 

exprime adeseori gîndirea în ce priveste 

reformele si îmbunàtàtirile aduse ordinului 

judecàtoresc. 

 Ministrul Pàtàrscanu, citindu-si 

cuvîntarea, a declarat cà el rupe cu aceastà 

traditie si cà vine pentru a-si spune gîndul sàu 

sincer. A urmat apoi declaratia cà va face în 

magistraturà o epuratie cît mai întinsà si mai 

severà, aducînd învinuiri care, indirect, se 

refereau si la membrii Curtii de Casatie, la 

primul presedinte si presedinti, spunînd, între 

altele, cà înaltii magistrati au urmat îmbràcti în 

robe cortegiul de înmormîntare al osemintelor 

lui Corneliu Codreanu. A adàugat sà epuratia o 

va începe cu cei mai înalti magistrati. 

 In ràspunsul sàu, primul presedinte Lupu, 

a portestat cà vreun înalt magistrat ar fi urmat 

acel cortegiu, fie în robà, fie altfel, a rugat pe 
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ministru ca înainte de a lua hotàrîre sà se 

informeze bine, ca sà nu se facà nedreptàti. 

 A sosit în Bucuresti un important 

personaj sovietic, Vîsinski, primul adjunct al 

ministrului de externe, Molotov. 

 In afisul ziarului comunist « Scînteia », am 

vàzut scris cu litere mari aceste cuvinte : « Ana 

Pauker ne aratà drumul ». 

Vineri, 10 noiembrie   

 Cuvîntarea tinutà de ministrul de justitie 

în fata membrilor Curtii de Casatie a apàrut în 

ziarele de azi. Atasez aici tàietura din ziarul 

« Universul » cu aceastà cuvîntare. 

 Din un discurs al lui Eden, ministrul de 

externe al Angliei, rezultà cà germanii, în 

retragerea lor din Grecia, au sàvîrsit groaznice 

distrugeri, sàràcind-o complet. Pe lîngà 

aceasta, moneda greacà (drahma), prin inflatiile 

succesive fàcute de germani, a ajuns la un grad 

de devalorizare totalà. S-a hotàrît ca drahma sà 

fie stabilizatà : 50 miliarde drahme vechi pentru 

o drahmà stabilizatà cu acoperire de sutà la sutà 

aur. 

 Ziarele de azi publicà stirea cà au fost 

arestati, în timpul noptii trecute, toti membrii 

guvernelor de la 1940 pînà la 23 august 1944 

(s-a dezmintit mai tîrziu). 

Luni, 13 noiembrie 
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 Dintr-o cuvîntare a lui Churchill în 

Camera Comunelor rezultà cà germanii au pus 

în functiune o a doua armà secretà (V.2). Este o 

rachetà cu bombà care stràbate peste 300 km, 

zboarà prin stratosferà unde nu poate fi 

întîmpinatà de avioane si merge cu o vitezà mai 

mare decît a sunetului, astfel cà nu se poate da 

alarma la timp. Un numàr din aceste bombe 

rachete au càzut în Anglia. Efectul lor e mai 

puternic decît al bombei zburàtoare (V.1). 

 Andrei Ianuarie Vîsinski, primul loctiitor 

al Comisarului poporului pentru afacerile stràine 

al Uniunii Sovietice, a fost primit la Sinaia de 

regele Mihai, fiind retinut la dejun împreunà cu 

alte cîteva personalitàti ruse si române, între 

care primul nostru ministru si ministrul de 

externe. 

 Cele trei mari puteri, Statele Unite, 

Anglia si Rusia au recunoscut Frantei calitatea 

de mare putere si au invitat-o sà trimità un 

reprezentant în Comisia Consultativà 

Europeanà. 

Marti, 14 noiembrie  

 Atasez aici douà tàieturi din ziarul 

« Universul », una continînd un comunicat cu un 

cuprins care dà de gîndit, adresat populatiei din 

Transilvania de Nord, din care se vede cà acolo 

nu se pot instala autoritàtile românesti fiindcà 

se opun rusii. Se spune cà ei ar fi numit în 
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posturile de conducere unguri trecuti la 

comunism. 

 A doua tàieturà cuprinde o parte din 

cuvîntarea ministrului Pàtràscanu tinutà la 

Palatul Justitiei cu ocazia instalàrii consiliilor de 

la barou si Uniunea avocatilor, cuvîntare prin 

care a gàsit de cuviintà sà aducà din nou jigniri, 

de data aceasta directe, primului presedinte al 

Inaltei Curti de Casatie, Lupu, unul dintre cei 

mai integri si demni magistrati pe care i-a avut 

tara, presedintelui Macri si consilierului Petit, 

spunînd ministrul Pàtràscanu cà a ràmas 

surprins cà acestia nu si-au înaintat demisiunea 

dupà cuvîntarea ce el a tinut-o în fata 

membrilor Curtii de Casatie. 

 Primul presedinte Lupu, în urma acestei 

atitudini a ministrului de justitie comunist, a 

cerut o audientà Regelui. Aceastà audientà i-a 

fost acordatà azi, aducîndu-se la cunostintà d-

lui Lupu cà va fi retinut la masà. 

Sîmbàtà, 16 noiembrie 

 Ziarele de azi publicà o declaratie a 

biroului sovietic de la Washington, în care se 

pune cà Rusia recunoaste aceste 6 principii : 1) 

relatii pacifice cu toate statele, indiferent de 

sistemele lor politice ; 2) cooperare politicà si 

economicà cu toate statele ; 3) aliante cu orice 

state pentru apàrarea împotriva agresorilor ; 4) 

renuntarea categoricà la orice expansiune 
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imperialistà în dauna altor natiuni ; 5) nici o 

interventie în afacerile interne ale altor state 

(Sà fie oare adevàrat ? Cum se explicà atunci cà 

comunistii din tara noastrà au càpàtat atîta 

îndràznealà ?) ; 6) întàrirea coalitiei în lupta 

contra agresorilor fascisti. 

 Declaratia adaugà, însà, cà Rusia întelege 

sà ràmînà fermà asupra chestiunii tinuturilor 

disputate din Polonia orientalà, ocupatà în 

prezent de armata rosie. (Iatà o chestiune care 

va nemultumi pe aliatii englezi si americani, càci 

pentru sustinerea integritàtii Poloniei s-a 

început ràzboiul). 

Duminecà, 26 noiembrie 

 Prin ultima modificare a Legii pentru 

epuratia aparatului de stat s-a dispus cà pentru 

aprecierea eliminàrii din magistraturà a unor 

membri ai Inaltei Curti de Casatie, comisiunea 

sà fie compusà din doi membri ai Curtii de 

Casatie iar ca presedinte însusi ministrul de 

justitie (Pàtràscanu). Pentru celelalte instante 

aceeasi comisiune în care, însà, sà se poatà 

delega în locul ministrului un al treilea consilier 

de la Casatie. 

 Ca urmare a acestei dispozitii, ministrul a 

numit în comisiune (dupà cum se publicà în 

ziarele de azi) pe consilierii de la Casatie, D. 

Ariton si Al. Ulvineanu, si pentru luni (mîine) 27 

noiembrie a dispus sà fie citati în fata ei 
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urmàtorii membri ai Casatiei : D. Lupu, prim-

presedinte, C. Macri si Coman Negoescu, 

presedinti, E. Petit, consilier. 

 Intr-o declaratie publicatà tot azi de 

ziare, a ministrului, acesta a afirmat cà desi 

fostul ministru, Càpàtînà, a numit o comisie de 

epuratie din care fàcea parte si primul 

presedinte D. Lupu, presedinte Mogos si 

procurorul general Eugen Bànescu, totusi 

aceastà comisiune nu a lucrat, nefàcînd deci nici 

o epuratie. Si ministrul adaugà în declaratia sa : 

« Socotesc orice comentar de prisos ! » 

 Aceastà declaratie pricinuieste mirarea 

tuturor càci, îndatà ce a apàrut Decretul-lege 

de epuratie redactat de consilierul Càpàtînà pe 

cînd era ministru, semnat de Rege, însusi 

actualul ministru de justitie l-a atacat spunînd 

cà unele dispozitii ale lui au fost introduse prin 

fals, cerînd sà se facà alt decret-lege. 

 Pe de altà parte, actualul ministru a 

atacat de la început pe primul presedinte al 

Casatiei, Lupu. Cînd, deci, toatà lumea se 

astepta la o modificare a decretului-lege, cînd 

însusi presedintele comisiei numità era atacat, 

cum era sà lucreze comisia ? Pentru cà atunci i 

s-ar fi gàsit vina cà de ce a lucrat !  

 Incepînd de astàzi de dimineatà în blocul 

în care locuiesc nu s-a mai dat càldurà. Cauza – 

lipsa de combustibil (pàcurà)- si nu se stie cînd 
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vom putea avea. De asemenea, la Palatul de 

Justitie nu este combustibil. Alaltàieri am fost 

nevoit sà intru în sedintà îmbràcat în palton, pe 

deasupra càruia am îmbràcat roba. 

 La pîine a început sà se facà coadà ; la 

gaz stau bietii oameni ore întregi în grupe 

enorme si, adeseori, sunt nevoiti sà plece fàrà a 

fi càpàtat nimic. Lemnele sunt fixate oficial cu 

lei 8 kg si nu se gàsesc. Sare aproape cà nu mai 

existà. Cauza : toate mijloacele noastre de 

transport au fost acaparate de armata rusà si nu 

putem aduce nici grîu, nici petrol, nici lemne... 

 Astàzi am vàzut într-un afis al ziarului 

comunist « Scînteia » aceste cuvinte : Cerem 

arestarea ministrului de interene Penescu. » Si 

reprezentantii blocului frontului zis national-

democrat, din care fac parte si comunistii, au si 

ei reprezentanti în guvern ! Atacul porneste din 

cauza numirilor de prefecti si primari. 

Marti, 28 noiembrie 

 Ziarele de azi au publicat urmàtorul 

comunicat al Comisiei de epuratie a Inaltei Curti 

de Casatie, dupà sedinta ce a avut ieri : 

« Scoate din corpul judecàtoresc, prin efectul 

epuratiei, pe d-nii Dimitrie Gh. Lupu, prim-

presedinte al Curtii de Casatie si Eugen Petit, 

consilier. Constatà cà nu este cazul de a fi 

epurat dl. Coman Negoescu, presedintele 

Sectiei I a Curtii de Casatie. Amînà în 
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continuare discutarea situatiei d-lui Const. 

Macri, presedintele s. III, pentru sedinta 

viitoare de joi 30 noiembrie a.c. » 

 Am aflat azi, înainte de a intra în sedintà, 

de la unii colegi, cà primul presedinte a trimis 

comisiunei o întîmpinare prin care cerea 

recuzarea presedintelui comisiunei, ministrul de 

justitie Pàtràscanu, întrucît acesta, prin 

cuvîntàrile ce a tinut, s-a pronuntat în contra sa 

înainte de a cerceta în comisiune cazul sàu. 

Presedintele Coman Negoescu si consilierul 

Petit au trimis scurte memorii. 

 Si astfel a fost eliminat din magistraturà, 

tratat ca cel mai ràu element, primul presedinte 

Lupu, unul dintre cei mai demni, din cei mai 

devotati profesiunii lui, din cei mai onesti, din 

cei mai învàtati, din cei mai respectati 

magistrati ai tàrii românesti ! 

 La brutàrii si la càrutele cu pîine se 

întîmplà acum adevàrate bàtài pentru a se 

càpàta o pîine. In blocul nostru continuàm a sta 

fàrà càldurà. 

Miercuri, 29 noiembrie 

 Un incident, repetabil de altfel, petrecut 

în comuna suburbanà Apàràtorii Patriei, în care 

un plutonier major ajutat de cîtiva soldati au 

tras cu pustile la o serbare muncitoreascà din 

acea comunà (nu se stie care a fost cauza care 

a dus la acest act) si au omorît doi muncitori ai 
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au rànit altii, a avut urmàri foarte grave. S-a 

càutat a se face din acest incident o crimà 

politicà si, ca urmare, partidele de stînga au 

convocat ieri mari adunàri în piata Victoriei si 

au manifestat mai ales împotriva ministrului de 

interne Penescu (national-tàrànist), fàcîndu-l 

ràspunzàtor de acest act. 

 In acelasi timp, dupà cum se publicà în 

ziare, o delegatie a sindicatelor de muncitori a 

mers la primul comisar adjunct al poporului 

pentru afacerilor stràine al Rusiei, A. I. 

Vâsinski, care se aflà încà în Bucuresti, si s-au 

plîns de situatia din tara noastrà, învinuind 

partidele politice istorice (cel liberal si 

national-tàrànesc) si mai ales pe seful national-

tàrànistilor, Maniu (acel care se stie cà a fost 

sufletul miscàrii iesirii din Axà si încheierii 

armistitiului cu Statele Aliate), cà sustin si 

acoperà pe asasini, spunînd apoi între altele : 

« Astàzi poporul român este pus în 

imposibilitate de a-si îndeplini datoria fatà de 

aliati, deoarece si în actualul guvern sunt 

oameni care împiedicà aceasta. » 

 Atasez aici tàietura de jurnal privitoare la 

aceastà vizità si la cuvîntàrile tinute. 

 Pentru mîine au fost chemati în fata 

Comisiei de epuratie încà doi magistrati de la 

Curtea de Casatie : Mihàileanu si Butureanu, 

care împreunà cu profesorii Dongovoz si 
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Otetelisanu au format comisia care a admis în 

principiu revizuirea procesului lui Corneliu 

Codreanu pentru violarea drepturilor de apàrare 

etc., sàvîrsite de tribunalul militar ce-i 

judecase. 

Vineri, 1 decembrie 

 Ziarele de azi au publicat comunicatul 

prin care se anuntà cà a fost eliminat din corpul 

judecàtoresc si presedintele Macri se la Sectia 

a III-a a Curtii de Casatie. 

 Pentru populatia din Moldova si din o 

parte a Ardealului, aflatà în mare mizerie din 

cauza ràzboiului, s-a fàcut o colectà de bani, 

alimente di medicamente. S-au strîns pînà acum 

peste 1 miliard lei si cîteva zeci de vagoane de 

alimente si doctorii. 

 Continuàm a sta fàrà foc. Temperatura în 

camerà a scàzut la 11 grade. 

 Generalul de Gaulle, conducàtorul de azi 

al Frantei, s-a dus în Rusia, la Moscova, sà facà 

si el o vizità lui Stalin. 

Sîmbàtà, 2 decembrie 

 Primul ministru, generalul Sànàtescu, a 

prezentat Regelui demisia guvernului. Grupàrile 

de extremà stîngà (comunisti, socialisti), care 

vor sà ia singure puterea, au fàcut imposibilà 

guvernarea. Regele a însàrcinat cu formarea 

unui nou guvern de concentrare pe generalul 

Ràdescu. In afisele gazetelor comuniste si 
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socialiste (« Scînteia » etc.) am vàzut însà azi 

aceste titluri : « Guvernul Ràdescu, o nouà 

provocare », sau « Guvernul Ràdescu împotriva 

vointei poporului ». 

 Azi dupà amiazà a sosit la blocul nostru o 

cisternà de pàcurà pentru calorifer. S-a fàcut 

focul si seara pe la ora 7 temperatura în camerà 

s-a ridicat de la 10 grade cît era azi-dimineatà 

la 13 grade. 

 Comisariatul general al preturilor a dat o 

decizie prin care salariile lucràtorilor si 

functionarilor particulari s-au ridicat de 6-10 

ori fatà de 1940. Astfel, lucràtorul plàtit cu luna 

sau functionarul particular care în 1940 avea un 

salariu de 7 mii lei, azi are 50.000. Cel care 

avea 23.000 lei are azi 90.400. 

 Pentru functionarii publici încà nu s-au 

majorat salariile (un consilier de la Casatie 

primeste azi lunar 60.000 lei iar un judecàtor 

30.000). 

 Un ou se vinde azi cu 90 lei. Un vagon de 

lemne a ajuns la 150.000 lei. 

Luni, 4 decembrie 

 Pentru azi la ora 4 p.m. au mai fost 

invitati în fata Comisiei de epuratie 5 sau 6 

membri ai Curtii de Casatie, între care si 

presedintele Mosgos. Iatà cam ce li se pune în 

sarcinà. Spre ex., presedintelui Mosgos si 

procurorului general Bànescu : cum explicà ei 
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cà s-a fàcut în timpul guvernàrii Antonescu o 

lege prin care s-a dispus ca limita de vîrstà a 

primului presedinte, a presedintilor si a 

procurorului general sà se prelungeascà de la 

67 la 70 ani (însà cu un vot al majoritàtii 

consilierilor Casatiei ?) Nu însemneazà – sunt 

întrebati – cà legea aceasta are aspectul unei 

legi personale si cà ea nu s-a putut promulga 

decît fiindcà beneficiarii legii au adus servicii 

regimului trecut ? (Nu se aratà, însà, ce servicii 

au fàcut sau ar fi putut face).  

 Unui alt coleg, Dantte, i se imputà cà în 

fata colegilor de la sectia II a Casatiei a aprobat 

asasinatele sàvîrsite de legionari asupra 

detinutilor de la Jilava, în ianuarie 1940 ! 

(Iamandi etc.) Noi stim cà colegul nostru Dantte 

nu numai cà nu a proferat asemenea cuvinte, 

dar asemenea subiecte abjecte nici màcar nu se 

pot bànui în sufletul acestui om delicat si drept, 

cum cred cà nu se pot bànui în sufletul oricàrui 

magistrat. 

Marti, 5 decembrie 

 Asearà Comisia de epurare de la 

Ministerul de Justitie s-apronuntat în cazul 

colegilor de la Casatie, Butureanu si Mihàileanu, 

gàsind cà nu e cazul sà fie eliminati din 

magistraturà. 

Joi, 7 decembrie 
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 Generalul N. Ràdescu a reusit sà formeze 

guvernul cu reprezentanti ai partidelor. 

Presedinte al Consiliului este el si a luat si 

internele, ad-interim. La celelalte ministere se 

aflà tot ministrii cei vechi ( afarà de ràzboi, 

unde e alt general) ; astfel la justitie se aflà tot 

Pàtràscanu. 

 In Grecia sunt tulburàri, aproape un 

ràzboi civil. Forte înarmate ale partidelor de 

stînga (zice comunicatul englez – poate 

comuniste), au pàtruns în Atena pentru a sprijini 

luarea puterii împotriva ministerului deja format 

si sustinut de englezi. Pentru a perîntîmpina 

tulburàri si mai mari au intervenit si trupe 

engleze cu tancuri, alàturi de trupele regulate 

ale guvernului. Au fost lupte. 

Sîmbàtà, 9 decembrie 

 Ziarele de azi publicà comunicatul cà 

Comisia de epurare prezidatà de ministrul de 

justitie a constatat cà nu e cazul a fi epurati d-

nii : Eugeniu Bànescu, procuror general al 

Inaltei Curti de Casatie, Mihail Mosgos, 

presedinte al  Sectiei II, si consilierii Traian 

Làzàrescu si Tuliu Dantte. (Se pune întrebarea : 

cînd învinuirile ce se aduceau acestor înalti 

magistrati erau atît de putin serioase si se 

putea prevedea, prin urmare, o hotàrîre de ne-

epurare a lor, de ce au mai fost înjositi prin 

chemarea lor în fata comisiei ? Se spune, pe de 
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altà parte, cà Regele nu ar voi sà semneze 

decretul de înlàturare din magistraturà a 

primului presedinte Lupu si a celorlalti 2 

magistrati, Macri si Petit, fatà de care 

Comisiunea a pronuntat o hotàrîre de eliminare 

(s-a semnat mai tîrziu, v. nota de la 17 dec.) 

Hotàrîrea însà nu se poate executa decît prin 

decret regal).  

 In Camera Comunelor au avut loc 

dezbateri asupra evenimentelor din Grecia. Un 

deputat laburist a învinuit guvernul cà sprijinà 

unele grupàri politice din Grecia în dauna altora 

si cà astfel se calcà principiile democratice. 

Primul ministru, Churchill, a ràspuns, spunînd 

între altele: “Guvernul britanic nu ar mai merita 

încredrerea dacà fortele Majestàtii sale ar fi 

folosite de el pentru a dezarma pe prietenii 

democratiei din Grecia si din alte pàrti ale 

Europei. Iatà însà o întrebare pe care oricine 

si-ar permite sà o punà acum : cine sunt 

prietenii democratiei ? si, de asemeni, cum 

trebuie înteles cuvîntul democratie ? » Dupà ce 

aratà cà prin democratie sà se înteleagà dreptul 

pe care omul îl are de a vota liber iar 

reprezentantii sài sà hotàrascà ce guvern si 

formà de guvernàmînt doresc, urmeazà : 

« Democratia nu trebuie sà fie numai aripa 

stîngà. Nu cred cà un partid sau un corp este 

democratic pentru cà tinde din ce în ce mai mult 
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spre cele mai extreme forme ale revolutiei. 

Fiecare trebuie sà aibà respect pentru 

democratie si sà nu întrebinteze acest cuvînt cu 

prea mare usurintà. Democratia nu e bazatà pe 

violentà sau terorism, ci pe libertate si pe 

respectul dreptului celorlalti oameni. » 

 Chestiunea ridicatà fiind foarte 

importantà, Camera Comunelor a fost solicitatà 

sà voteze spre a se hotàrî dacà îsi exprimà sau 

nu încrederea fatà de Guvern. Guvernul englez 

a obtinut astfel un vot de încredere, 279 voturi 

favorabile, 30 contra. 

 Se pare cà reprezentantul rus Vâsinski va 

pàràsi tara româneascà. Inainte a a pleca a 

declarat la o receptie datà de primarul Capitalei 

în onoarea sa, cà opera de executare a 

armistitiului a fàcut mari progrese si cà aceasta 

deschide calea apropierii dintre cele douà state. 

Duminicà, 10 decembrie 

 Ziarele de azi fac cunoscut cà Ministerul 

Educatiei Nationale, în urma încheierii Comisiei 

de epuratie a Universitàtii din Bucuresti, a 

hotàrît îndepàrtarea din functiune a urmàtorilor 

profesori univeritari : Mihail Antonescu, P. 

Panaitescu, Nichifor Crainic, I. Petrovici etc. 

Inainte de aceasta, profesorii Petrovici si 

Crainic fuseserà eliminati si din Societatea 

Scriitorilor. 

Marti, 12 decembrie 
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 Ieri dupà amiazà s-a pronuntat hotàrîrea 

Comisiei de epurare pentru Curtea de Casatie, 

privitor la procurorul G. Ionescu (Gicà), pe care 

a gàsit de cuviintà sà-l elimine din Corpul 

judecàtoresc. Unul din membri, Ariton, consilier 

la Casatie, a fost de pàrere cà nu e cazul sà fie 

eliminat, dar s-a gàsit în minoritate. 

 Si astfel, unul din cei mai buni procurori 

ai Curtii de Casatie, avînd cunostinte întinse de 

drept penal în cariera lui de vechi procuror, nu 

numai la Casatie, dar anterior si la instantele de 

drept, un pasionat al meseriei sale, un bun 

vorbitor, a fost obligat sà pàràseascà 

magistratura càreia se consacrase cu tot 

sufletul. I se pune în sarcinà cà în procesul 

Auschnitt de la Casatie ar fi afirmat cà unul din 

martorii care figuraserà în proces, Urdàreanu, 

este un om care se bucurà de încrederea 

regelui (Carol II) si cà este un om serios pe a 

càrui declaratie se poate pune temei. I s-a mai 

imputat cà a avut si are sentimente anti-rusesti. 

Se pare însà cà aceastà a doua acuzatie nu a 

fost retinutà de comisie. 

 Am vàzut si azi pe acest coleg al nostru, 

care trebuia sà intre azi în sedintà la procesele 

în divergentà si la sedinta ordinarà. Era foarte 

emotionat si nu se putea dumeri cà s-a putut da 

împotriva lui o astfel de hotàrîre si cà trebuie sà 

pàràseascà în acest fel magistratura. De altfel, 
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el nu are încà vîrsta de 57 ani, astfel cà nu se 

poate înscrie încà la pensie. Se spune cà cei 

eliminati astfel, nici màcar avocaturà nu pot 

face. Cîtiva prieteni ai lui i-au promis însà sà-i 

facà rost de o ocupatie pentru ca astfel sà-si 

cîstige pîinea. 

 In Grecia, adevàrate lupte se dau între 

trupele grecesti ale grupàrii Elas, de extremà 

stîngà ( ar fi compuse din 25.000 oameni) si 

trupele engleze care vor sà apere guvernul, în 

dorinta de a nu làsa sà vinà la putere un singur 

grup, cel de extremà stîngà, ci reprezentanti ai 

tuturor partidelor. Printre conducàtorii trupelor 

grecesti care luptà împotriva celor engleze si 

grecesti ale guvernului, este si secretarul 

partidului comunist grec, Siantos, dupà cum se 

anuntà azi în ziare. 

 Comisia pentru revizuirea manualelor 

didactice a hotàrît sà elimine, între altele, si 

manualele autorilor: Ràdulescu-Motru, Sim. 

Mehedinti, I.Petrovici. 

Sîmbàtà, 16 decembrie 

 Azi la ora 12 am luat parte la slujba ce s-

a oficiat la biserica Albà din Capitalà pentru 

parastasul de 4 ani de la moartea lui Gr. Iunian. 

Erau de fatà sotia si copiii lui si alte 100 de 

persoane, pentru care memoria defunctului e 

scumpà. 

Duminicà, 17 decembrie 
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 In Camera Comunelor au vorbit primul 

ministru Churchill si ministrul de externe Eden 

despre chestia polonezà. Rezultà din 

discursurile lor cà nici o întelegere nu poate sà 

intervinà în ce priveste granitele si guvernul ei, 

între rusi si polonezi. Polonia continuà a avea 

un guvern la Londra si unul în Polonia, care 

este comunist. Ambii oameni de stat ai Angliei 

doresc din toatà inima o întelegere între rusi si 

polonezi dar îsi exprimà îndoiala cà se va 

obtine. Se tinde, de asemenea, la o nouà 

conferintà între sefii celor trei state si Eden 

face observatia cà dintre cei trei sefi de stat, 

Roosevelt, Stalin si Churchill, acesta din urmà e 

cel mai în vîrstà si cà el a purtat povara cea mai 

grea a ràzboiului. « Socotesc cà altii trebuie sà 

se deplaseze », a spus Eden. 

 Ziarele de ieri au publicat stirea cà a 

apàrut în Mon. Of. Decretul regal pentru 

eliminarea celor 2 magistrati de la C. de 

Casatie, Lupu si Petit. Pentru ceilalti, desigur, 

se va publica mai tîrziu. 
Miercuri, 20 decembrie 

 S-a publicat un Decret-lege compus din 

12 articole, pentru instituirea unui regim 

tranzitoriu de organizare judecàtoreascà. Prin 

acest decret-lege, pînà la alcàtuirea unei noi 

legi de organizare se repune în vigoare Legea 

din 26 iunie 1924 (Legea Mârzescu), 
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abrogîndu-se Legea din 1943, cu exceptia 

cîtorva articole. Limita de vîrstà pentru 

consilierii Curtii de Casatie se reduce la 65 ani 

(se mentine la Curti vîrsta de 62, la Tribunale 

60 ani). Pe timp de 4 ani se suspendà 

inamovibilitatea în magistraturà. In acest timp, 

ministrul justitiei va avea dreptul a pune în 

disponibilitate pe orice magistrat, fàrà o aràtare 

de motive si fàrà ca aceastà categorie de 

punere în disponibilitate sà aibà caracter 

disciplinar (dupà cum se vede, orice regim nou 

care vine la cîrma tàrii suspendà 

inamovibilitatea magistratilor, temelia unei bune 

justitii si pentru dobîndirea càreia în tara 

româneascà s-a luptat atît de mult).  

   In baza dispozitiei prin care limita de 

vîrstà s-a redus la 65 ani pentru magistratii 

Curtii de Casatie, « ies la pensie imediat cam 12 

magistrati, între care Mosgos si Luciliu 

Stefànescu ». Primul presedinte Lupu si 

presedintele Macri fiind eliminati de comisiune, 

un singur presedinte mai ràmîne în functiune : 

Coman Negoescu. Astàzi au venit la noi sà-si ia 

ràmas bun d-nii Mosgos, Luciliu Stefànescu, 

Cràciunescu, Pisàu. 

 Marea mea dorintà ce am avut-o, de a mà 

duce la Craiova spre a-mi vedea sotia si casa, 

cred cà n-o voi putea împlini. Cu trenul, care 

circulà numai de douà ori pe sàptàmînà, care e 
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supraîncàrcat totdeauna, neîncàlzit si cu 

geamurile sparte, este imposibil de mers. De 

altfel, pînà la Craiova trenul face cel putin 3 

ore. 

 La avion, care face de trei ori pe 

sàptàmînà cursa Bucuresti-Craiova (taxa 5.000 

lei), toate locurile sunt vîndute pînà dupà anul 

nou. In acelasi fel la un autobuz, care face 

aceeasi cursà (taxa 10.000 lei) de 2 ori pe 

sàptàmînà. 

 De cîteva zile bate un vînt rece dinspre 

nord-est care a înghetat pàmîntul si apa din 

Cismigiu, pe stràzi ridicînd praful care te 

îneacà. 

 Lemnele, cînd se pot gàsi, se plàtesc cu 

25.000 lei mia de kg. Un kg carne de porc a 

ajuns la 1.000 lei. Un palton fàcut gata peste 

90.000 lei. Totul s-a scumpit într-un mod 

îngrijoràtor. Pîinea se gàseste foarte greu. Nu 

stiu cum vom iesi din iarna aceasta.   

 Pe frontul de vest germanii au pornit o 

ofensivà puternicà. Se spune cà au cucerit 

teren… Armata rusà se aflà tot la Budapesta, iar 

pe frontul ràsàritean în acelasi loc unde se 

gàsea acum 2-3 luni. 

Vineri, 29 decembrie 

 O vacantà tristà petrecutà în Bucuresti 

departe de sotia mea si de casa noastrà din 
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Craiova, unde as fi dorit atît de mult sà mà 

gàsesc în aceste douà sàptàmîni de vacantà. 

 In prima zi de Cràciun am fost împreunà 

cu Natalia la nepoata mea Constanta. A doua zi 

am primit de la Craiova, trimise de sotia mea 

prin o d-nà care a avut ocazia sà gàseascà loc 

într-o masinà ce venea la Bucuresti, mai multe 

lucruri, între care rufàrie, un curcan tàiat, 

cîrnati de porc si o damigeanà de vin. 

De mai multe zile e un ger uscat de iarnà 

(uneori se coboarà chiar sub minim 10 grade), 

fàrà pic de zàpadà, amenintînd si putinele 

semànàturi ce s-au putut face. 

Luptele civile din Grecia neîncetînd si 

organizatia înarmatà de extremà stîngà, Elas, 

atacînd chiar trupele engleze ce se aflà în 

Grecia, primul ministru englez Churchill si 

ministrul de externe Eden au plecat în Grecia la 

Atena, pentru a càuta sà obtinà o împàciuire 

între diferitele grupàri, ceea ce se pare cà nu a 

reusit. Mai mult, pe cînd primul ministru englez 

se gàsea (miercuri) în fata ambasadei Marii 

Britanii la Atena, un puscas elasist a tras asupra 

sa de la o distantà de 300 m, lovind însà o 

femeie. Aceastà stire e reprodusà în ziarele de 

azi si e din partea corespondentului din Atena al 

lui « Associated Press ». Cînd au fost trase 

gloantele (se crede cà cu o mitralierà ascunsà 

într-o casà), generalii Alexander si Scobie erau 
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alàturi de Churchill. De pe un deal s-a tras si cu 

tunul în vasul care a adus pe Churchill si în care 

se afla statul sàu major. Un obuz a càzut 

aproape de vas. A doua zi, avioane birtanice au 

atacat bateria care a tras. 

Mai înainte s-a descoperit cà se pregàtea 

un atentat asupra Hotelului Grande Bretagne 

din Atena, unde se afla Statul major al fortelor 

armate engleze si membrii guvernului grec : un 

canal lung venind de la distantà se sàpase pe 

sub pàmînt pînà sub aceastà clàdire si se 

adunaserà acolo 700 kg dinamità. Atentatul a 

fost descoperit la timp, astfel cà aceia care-l 

pregàtiserà nu au avut succesul asteptat. 

E de mirare pentru toatà lumea cà o parte 

din greci au fost si sunt în stare sà lupte 

împotriva englezilor si sà atenteze la viata 

primului ministru al Marii Britanii care de atîtia 

ani, ducînd acest ràzboi, a avut în vedere si 

eliberarea Greciei. 

Duminicà, 31 decembrie 

 Ducîndu-mà azi pe la Ion Foartà, l-am 

gàsit stînd în curte lîngà niste lemne pe care era 

aproape sà i le termine de tàiat un ferestràu cu 

motor. Ca sà le capete fusese tocmai la Bariera 

Vergului (7-8 km de casa lui), pe unde intrà 

care cu lemne, dàduse pe o càrutà de lemne 

aproximativ 1.000 kg, 24.000 lei. Mai plàtise si 
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fierestreul pentru a i le tàia, 2.000 lei, si un om 

ca sà i le aseze în pivnità, 500 lei. 

 

1945 

Luni, 1 ianuarie   

 Incepem astàzi un an nou. Nu stim ce va 

aduce el mai tîrziu, astàzi însà gàseste populatia 

oraselor României aproape murind de frig, din 

cauza lipsei aproape complete a mijloacelor de 

transport pentru aducerea lemnelor si alt 

combustibil, mijloace de transport utilizate 

aproape exclusiv de autoritàtile ruse, lumea 

fàcînd coadà la pîine si totul de o scumpete 

insuportabilà. 

 Un coleg al meu, Vasile Butureanu, pe 

care am càutat azi sà-l felicit la telefon pentru 

anul nou si pentru ziua numelui, mi-a spus cà, 

de cînd a venit iarna, în casa lui nu s-a putut 

încàlzi. Ca sà se desmoartà, aprinde o lampà mai 

mare de gaz (si petrolul pentru làmpi se obtine 

cu mari dificultàti si în cantitàti cu totul 

insuficiente), însà nu poate niciodatà sà ridice 

temperatura în casà peste zece grade. Imi 

màrturisea cà nu poate sà lucreze nimic, cà nici 

màcar ziarul nu-l poate citi cumsecade. 

 Azi-noapte a nins putin, s-a acoperit 

pàmîntul cu un strat gros de cîteva degete. 

Zàpada asta însà a mai luminat atmosfera si a 
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potolit pulberea stràzilor care umplea orasul ca 

în timpul verii. 

Miercuri, 3 ianuarie 

 Ziarele de azi publicà comunicatul Marelui 

Stat Major al Armatei române prin care se 

aduce la cunostintà cà fortele aliate sovietice 

împreunà cu trupele române din Corpul de 

armatà de sub comanda generalului Sova 

Nicolae au pàtruns în Budapesta în ziua de 1 

ianuarie, dupà ce, prin operatiuni lungi si grele, 

au sfàrîmat ultima centurà de apàrare a 

Budapestei. Acum trupele înainteazà càtre 

centrul Budapestei. 

 Aceleasi ziare (« Universul », pag. 3) de 

azi publicà o stire din Lublin, Polonia, transmisà 

de corespodentul Agentiei ruse Tass, prin care 

se face cunoscut cà Comitetul polonez din 

Lublin s-a transformat în Guvern provizoriu al 

Republicii Poloneze, aràtîndu-se si numele 

membrilor guvernului.  

 O telegramà din Londra a redactorului 

diplomatic al Agentiei Reuter aratà însà cà din 

sursà autorizatà se aflà cà asumarea titlului de 

guvern provizoriu de càtre Comitetul polon de 

la Lublin nu creazà nici o schimbare în 

atitudinea guvernului britanic fatà de Guvernul 

polon de la Londra, pe care guvernul englez îl 

recunoaste ca actualul guvern constitutional 

polonez. 
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In acelasi timp, o stire de la Washington, 

a aceleiasi Agentii Reuter, anuntà cà, într-o 

conferintà de presà, Edwuard Stettinius, 

secretarul departamentului de stat, a declarat 

cà Statele Unite vor continua sà recunoascà 

guvernul polonez exilat la Londra. 

Pretul zahàrului a fost majorat de 

Ministerul Economiei Nationale la 412 lei kg 

(dar nu se gàseste nici cu acest prêt). Ziarele 

s-au scumpit începînd de azi la 20 lei. Telefonul 

s-a scumpit la 3.500 lei pe lunà (de la 650 cît 

era acum 2 ani si 2.000 cît a fost pînà acum). 

Tramvaiul 35 lei, de la 20, cît a fost pînà acum 

(6 lei acum 2-3 ani) etc. 

Joi, 4 ianuarie 

 Budapesta va ajunge o ruinà în acest 

ràzboi. Comunicatele rusesti spun cà 

Comadamentul armatei ruse pe acest front a 

trimis comandantului trupelor germane si 

ungare din Budapesta doi ofiteri rusi cu steag 

alb pentru a cere capitularea fortelor aflate în 

Budapesta, care se aflà încecuità. Cà, însà, 

germanii nu numai cà au refuzat predarea, dar 

au împuscat pe cei doi soli rusi. De aceea, 

luptele în interiorul orasului, care e în mare 

parte distrus, continuà. 

 Ziarele de azi reproduc un articol intitulat 

« O revizuire care se impune », publicat în ziarul 

« Libertatea », al sefului Partidului social-
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democrat, C. Titel Petrescu. Acesta propune 

modificarea Decretului de epurare, în sensul cà 

urmeazà a se prevede în el o gradatie a 

pedepselor, dupà vinà, începînd cu 

avertismentul si terminînd cu destituirea, fàrà 

pierderea drepturilor la pensie. Proiectul de 

decret mai contine si dispozitia cà functionarii 

citati sunt în drept sà recuze pe membrii 

comisiunei, potrivit regulilor din pr. penalà. 

   O parte din armata românà luptà si în 

Slovacia. 

Luni, 8 ianuarie 

 Astàzi, la Curtea de Casatie a fost 

solemnitatea deschiderii anului judecàtoresc, 

foarte simplà si scurtà. Lipseau aproape 20 

dintre magistratii care au fàcut cinste Inaltei 

Curti, unii dintre ei fiind epuati, altii pusi în 

retragere pentru limità de vîrstà, în baza noii 

legi. Dintre presedintii de altà datà a ràmas 

numai Coman Negoescu, care a prezidat 

solemnitatea. 

 Presedintele Statelor Unite, Roosewelt, a 

tinut în fata Congresului o cuvîntare. Dupà ce a 

aràtat cà Statele Unite si aliatii sài vor lupta 

pînà la victoria totalà, « pînà cînd se va fi predat 

si ultimul nazist », a spus apoi, între altele, 

referindu-se mai ales la problemele grecesti si 

poloneze : « Noi si aliatii nostri avem datoria sà 

nu folosim influenta noastrà în scopul ca vreo 
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autoritate temporarà sau provizorie din tàrile 

civilizate sà împiedice exercitarea eventualà a 

drepturilor popoarelor de a-si alege în libertate 

guvernul si institutiile în cadrul càrora ei sà 

tràiascà ca oameni liberi.” 

 Si a dat sà se înteleagà cà numai dupà ce 

ràzboiul va fi fost terminat, popoarele sà-si 

exprime în mod nefalsificat vointa lor. 

Miercuri, 10 ianuarie 

 Aflu din « Universul » de azi cà 

romancierul francez Paul Chack, fostul 

presedinte al Comitetului « Actiunea 

antibolsevicà », care fusese condamnat la 

moarte la 18 dec., a fost executat prin 

împuscare ieri dimineatà, la fortul Montrouge. 

 De asemenea, a fost condamnat la moarte 

scriitorul Henri Berrand, cunoscutul autor al 

càrtii apàrutà acum vreo 20 ani cu titlul « Ce am 

vàzut la Moscova ». Se afirmà cà condamnarea i 

s-a aplicat pentru colaborare cu germanii. 

Uremazà a fi executat si el în curînd. 

 In « Semnalul » apàrut azi dupà-amiazà e 

publicatà o declaratie comunà a d-lor Roosevelt 

si Churchill, prin care se spune : « Ràzboiul 

submarin german si-a reînsufletit activitatea în 

cursul lunii decembrie 1944. Acesta nu e decît 

un nou semn cà ràzboiul din Europa este 

departe de a se sfîrsi ». 
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 Marina comercialà a celor douà tàri a avut 

pierderi. 

Vineri, 12 ianuarie 

 Maresalul rus Malinovschi, ca urmare a 

luptelor vitorioase purtate de Armata IV-a 

românà în Transilvania si Ungaria, a trimis 

urmàtorul ordin : « Comandantului Armatei a 

IV-a românà, general de Corp de armatà 

Avramescu : Exprim multumirile mele Dv. si 

trupelor Armatei a IV-a românà pentru 

executarea constiincioasà a ordinelor operative, 

umàr la umàr cu armata rosie. Urez pe viitor si 

mai mari succese pentru distrugerea 

uzurpatorilor germani si biruinta popoarelor 

iubitoare de libertate. Comandantul armatei 

Frontului al II-lea ucrainean, maresal al Uniunii 

Sovietice, Malinovschi. » Mai semneazà ordinul 

generalul de C. A. din trupele blindate si 

generalul sef al Statului major (Susaikov si 

Zaharov). Ordinul e publicat în ziarele de azi.    

Duminicà, 14 ianuarie   

 Azi la ora 12 am fost împreunà cu Natalia 

la Biserica Albà din Calea Victoriei, unde am 

asistat la cununia religioasà a lui Lilicà Nistor 

cu tînàra lui sotie. Era plinà biserica de prieteni. 

Dupà terminarea ceremoniei am fost si acasà la 

mireasà (pàrintii ei tràiesc si sunt tineri), unde 

au mai fost invitati si unde s-a servit o gustare. 

Mireasa, o fatà dràgutà, despre care toti care au 
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avut ocazia s-o cunoascà spun cà e plinà de 

calitàti. Cucoana Hermina, mama lui Lilicà, a 

plîns gîndindu-se cà sotul ei a murit înainte de 

a vedea aceastà zi fericità pentru fiul sàu. 

 Pe frontul de ràsàrit, rusii au pornit o 

mare ofensivà de iarnà. 

Joi, 18 ianuarie 

 Ziarele de azi, sub titlul « Un comunicat în 

legàturà cu ridicarea germanilor », au publicat : 

« Presedentia Consiliului de ministri comunicà : 

Intrucît circulà diferite zvonuri care nu au 

temei, se aduce la cunostinta populatiei de 

origine etnicà germanà (nota mea : chiar dacà 

sunt cetàteni români, vezi mai jos) urmàtoarele : 

Sunt ridicati din ordinul Inaltului comandament 

sovietic spre a fi dusi în locurile unde se simte 

nevoie de brate de muncà, urmàtoarele 

categorii de cetàteni de origine etnicà 

germanà : bàrbatii între 16-45 ani, femeile între 

18-30 ani, afarà de cele care au copii ce nu au 

vîrsta de 1 an. 

Dupà ce vor fi ajunsi la locurile de 

destinatie, familiile vor fi încunostiintate sà le 

scrie si sà le trimità pachete. Ridcarea are 

caracter provizoriu, întrucît este vorba de 

muncà necesarà pentru nevoile ràzboiului ». 

Astàzi, însà, se dà un nou comunicat, se 

vede dupà interventia autoritàtilor militare ruse, 

prin care se spune numai cà vor fi ridicati si 
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dusi la muncà bàrbatii si femeile (în vîrsta 

aràtatà anterior) fàrà a se face vreo exceptie 

pentru femeile cu copii sub un an si fàrà 

mentiunea de caracter provizoriu si putinta de 

comunicare cu familiile. 

Comunicatele ruse de ràzboi publicate azi 

aduc la cunostintà cà au fost cucerite Varsovia, 

Cracovia, Censtchovo, aceastà din urmà 

localitate aflîndu-se la 25 km de frontiera 

germanà si la cel putin 115 km de punctul de 

plecare al ofensivei începutà zilele trecute de 

maresalul Koniev. 

Intr-un articol reprodus azi în ziare, 

« Graiul nou », ziarul Directiei politice de front a 

armatei rosii ce apare încà de mult în Bucuresti, 

criticà tendintele imperialiste pe care le-a avut 

România. El zice : « Experienta acestui ràzboi a 

dovedit cu prisosintà cà pornirile imperialiste se 

întorc împotriva acelora care le nutresc. Cazul 

particular al României a putut sà dovedeascà si 

el cà tendintele imperialiste alimentate în toti 

anii vecinàtàtii ei cu Uniunea Sovieticà au dus-o 

la o aventurà si o agresiune care a costat-o 

foarte scump » etc. La sfîrsit se atrage atentia 

României sà stîrpeascà aceste porniri. 

Sîmbàtà, 20 ianuarie 

 In urma unei invitatiuni primite ieri, am 

luat azi parte, alàturi de fruntasi olteni, în 

cabinetul rectorului Universitàtii, Simion 
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Stoilov, originar din Craiova, la o consfàtuire în 

vederea unei interventii ce urmeazà a se face la 

Ministerul Educatiei Nationale pentru înfiintarea 

unei Universitàti la Craiova, compusà 

deocamdatà numai din 3 facultàti : medicinà, 

agronomie, comert. Facultatea de agronomie 

aproape cà nu va cere cheltuieli statului, ea 

urmînd sà se înfiinteze din fondurile làsate de 

Jean Mihail în acest scop. Erau la aceastà 

consfàtuire profesorul dr. Angelescu, fost mult 

timp ministru al Scoalelor, general Sànàtescu, 

fost pînà mai zilele trecute prim-ministru, doi 

actuali ministri, dr. Danielopol si Capetineanu 

(acesta din urmà subsecretar de stat), 

profesori, doctori etc. A vorbit dr. Angelescu 

explicînd necesitatea înfiintàrii acestor facultàti 

la Craiova. S-a ales un comitet activ care sà 

stàruiascà pentru aprobare si sà ia màsuri de 

traducere în fapt. Capetineanu, subsecretar la 

Ministerul Scoalelor, ca si dl. Angelescu, de 

altfel, au asigurat adunarea cà ministrul actual 

al Scoalelor, profesorul Voitec, a promis sà 

înfiinteze prin lege aceste facultàti. Ministrul dr. 

Danielopol a promis tot sprijinul sàu. Am 

semant cu totii un proces-verbal. 

Luni, 22 ianuarie 

  In ziarele de ieri s-a publicat textul 

Decretului-lege pentru urmàrirea si 

sanctionarea celor vinovati de dezastrul tàrii si 
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acela al Decretului-lege pentru urmàrirea si 

pedepsirea criminalilor si profitorilor de ràzboi. 

 Dupà primul decret, sunt vinovati de 

dezastrul tàrii : a) aceia care au instaurat 

regimul de dictaturà si, avînd ràspunderea 

politicà efectivà, au pus în primejdie securitatea 

statului prin încheierea de tratate de aliantà 

politicà cu Germania hitleristà, prin permiterea 

armatelor operative germane pe teritoriul tàrii 

sau prin pornirea ràzboiului împotriva U.R.S.S. 

si a Natiunilor Unite ; b) aceia care, militînd 

printr-o activitate sustinutà pentru o politicà 

externà alàturi de Germania hitleristà, au 

consimtit la cedarea Transilvaniei de Nord etc. 

 Cercetarea si instruirea vinovatilor se va 

face de acuzatori publici (magistrati, juristi, 

membri ai corpurilor constituite sau ai 

organizatiilor profesionale). Judecarea faptelor 

se va face de o instantà denumità « Tribunalul 

special », compus din 3 consilieri ai Casatiei, 

trasi la sorti de minister, si din 8 membri, de 

ambele sexe, trasi la sorti dintre persoanele 

recomandate de partidele politice unite pentru 

guvernare. Deciziile vor fi pronuntate cu 

majoritate, membrii minoritàtii semnînd si ei 

decizia, fàrà dreptul de a formula si motiva o 

opinie separatà. Pedeapsa de la munca silnicà 

pe viatà la temnità grea. 
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 Conform celuilalt decret-lege, sunt 

criminali de ràzboi cei care : a) au supus la un 

tratament inuman, contrariu dreptului 

international, pe prizonierii si ostatecii de 

ràzboi ; b) au ordonat sau au sàvîrsit acte de 

cruzime asupra populatiei din teritoriile în care 

s-a purtat ràzboiul ; c) au ordonat sau executat 

represiuni colective sau individuale, cum si cei 

care au ordonat deplasàri si transporturi de 

persoane în scopul vàdit al exterminàrii celor 

transportati… g) pàràsind teritoriul national s-

au pus în slujba Germaniei hitleriste si au atacat 

tara prin scris, prin grai sau orice alt mod. 

 Sunt profitori de ràzboi : a) aceia care, în 

orice calitate, participînd la conducerea 

ràzboiului, au realizat averi ilicite etc. 

Pedeapsa : de la pedeapsa cu moartea, la 

închisoare. Acuzatori publici, instante de 

judecatà : « Curte specialà » pentru criminalii de 

ràzboi, compusà din 3 membri ai Curtii de Apel 

si 4 judecàtori alesi din cetàteni, desemnati de 

partidele politice. 

 Carnea de vacà se vinde azi cu 800-

1.000 lei kg, cea de porc cu 1.850-2.200 lei. 

 Comunicatele ruse anuntà cà armata 

respectivà rusà a intrat în Germania, în Silezia 

superioarà. De asemenea, înainteazà si în Prusia 

orientalà. 
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 Au început la Bucuresti congresele 

sindicale ale muncitorilor.    

Sîmbàtà, 27 ianuarie 

 Ieri au avut loc, în sala Adunàrii 

Deputatilor, dezbaterile « Congresului General 

al Sindicatelor Unite. Au luat parte ministri 

români, între care primul ministru, general N. 

Ràdescu ; în lojele de onoare Comisia aliatà de 

control, în frunte cu generalul rus Vinogradov, 

reprezentantii misiunilor militare aliate 

americane si britanice, delegati ai muncitorimii 

sovietice, delegatiile bulgarà si iugoslavà. Pe 

banca tribunei a luat loc Ana Pauker. 

 Primul ministru Ràdescu a tinut o 

cuvîntare, spunînd între altele : « Màrturisesc cà 

simt o multumire mare sà mà gàsesc în mijlocul 

acelora de la al càror brat Tara asteaptà într-o 

mare màsurà mîntuirea ei. De felul cum  masa 

muncitoreascà îsi va întelege rolul covîrsitor de 

greu pe care-l are de jucat în împrejuràrile 

tragice de astàzi, atîrnà usurarea sau 

îngreunarea nevoilor mari càrora suntem 

chemati sà le facem fatà. 

 In ceea ce mà priveste, sunt fàrà grije din 

acest punct de vedere, judecînd dupà 

întelepciunea pe care ati aràtat-o în urma 

apelului fàcut de mine la ordine si disciplinà, 

fàrà de care nimic sànàtos nu se poate înfàptui » 

etc. 
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 A vorbit apoi reprezentantul sindicatelor 

muncitoresti din U.R.S.S., Kazacov, spunînd 

între altele cà va duce cele mai bune impresii 

despre solidaritatea muncitoreascà din România. 

 Au mai luat cuvîntul Nicolau, ministrul 

Asiguràrilor sociale, Lotar Ràdàceanu, ministrul 

Muncii, Gheorghiu-Dej, Petre Grozea, ministri 

etc. 

 Locurile vacante de presedinti si 

consilieri la Casatie au fost completate în felul 

urmàtor : Petre Davidescu, consilier, înaintat 

presedinte la Sectia II ; Oconel Cires, consilier, 

presedinte la Sectia II ; Dimitrie Apostolide, 

consilier, procuror general ; Ion Predovici si Al. 

Procop-Dumitrescu, procurori la Casatie, numiti 

consilieri la Sectia II ; Ion D. Popescu III, 

procuror general la Curtea de Apel Craiova si 

Mircea Odobescu, consilier Curtea de Apel 

Bucuresti, înaintati consilieri la Sectia II 

Casatie. La celelalte sectii si la Parchetul 

Casatiei au fost înaintati alti magistrati de la 

Curtile de Apel. 

 Au fost pusi în disponibilitate, printre 

altii, în temeiul art. 6 din Legea 640, de la 

Curtile de Apel între altii : Vasile T. Petrescu, 

prim presedinte al Curtii de Apel Bucuresti ; Ion 

I. C. Petrescu, consilier ; dr. Eugen Chirità, 

procuror id. (cu acestia doi din urmà am lucrat 

în Comisia de automotoare). 
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 Armatele ruse înaintînd în Germania au 

ajuns la Breslau, capitala Sileziei. Au înaintat si 

în Prusia orientalà, cucerind Tannenberg, 

localitatea unde în ràzboiul trecut au fost 

învingàtori germanii si unde ei ridicaserà un 

mauzoleu lui Hindenberg (se pune cà acest 

mauzoleu acum a fost distrus de însàsi armata 

germanà în retragere), Konigsberg, orasul lui 

Kant etc.  

 Rusii ar fi ajuns la 160 km de Berlin. 

 Armata românà, luptînd în muntii Tatra 

Micà din Cehoslovacia, a cucerit mai multe 

localitàti. 

 Prin conventia de armistitiu încheiatà de 

guvernul ungar cu rusii la Moscova, ungurii 

declarà cà renuntà la teritoriile ce ocupaserà în 

România (Transilvania de Nord), Iugoslavia si 

Cehoslovacia. Ei vor plàti despàgubiri Rusiei 

300.000.000 dolari, cît si România. 

 Guvernul italian a declarat nul tratatul de 

la Viena prin care România fusese obligatà sà 

cedeze Ungariei Transilvania de Nord. 

Duminicà, 28 ianuarie 

 Ziarele de azi publicà urmàtoarea stire din 

Paris, transmisà de Agentia Reuter. Postul de 

radio Paris a anuntat cà Charles Maurras, 

bàtrînul fruntas regalist francez, în vîrstà de 77 

ani, a fost condamnat la regimul celular pe 

viatà. 



 270

 Din cuvîntarea publicatà ieri a primului 

ministru se deducea cà guvernul, astfel cum e 

compus azi, lucreazà în liniste si în întelegere. 

 Astàzi, însà, toate ziarele publicà 

« Programul de guvernare al Frontului national-

democrat » (partidele de stînga), prin care 

aceste partide, sustinînd cà partidele liberal si 

national-tàrànesc fiind compuse în mare parte 

din elemente reactionare cu care nu se poate 

guverna, cer un guvern « adevàrat democrat », 

compus numai din elemente ale partidelor de 

stînga. Printre punctele de program ce vor sà 

aducà la îndeplinire, în afarà de participarea la 

ràzboi, împlinirea conditiilor de armistitiu, se 

mai prevede confiscarea pàmîntului ce 

depàseste 50 hectare al mosierilor. Pretul 

pàmîntului confiscat se fixeazà la o sumà egalà 

cu valoarea recoltei pe un an, plàtità însà 

statului de tàrani în timp de zece ani. 

 Càlàtoria ministrului de comunicatii, 

Gheorghiu-Dej, la Moscova, se pune în legàturà 

cu intensificarea acestei miscàri. 

 S-au fixat noi preturi la restaurante : o 

ciorbà cu carne 180-300 lei, mîncàruri 200-500 

lei, fripturi de pasàre 600-1.100 lei. 

Luni, 29 ianuarie 

 Astàzi la ora 11 a fost la Casatie, în sala 

Sectiilor unite, solemnitatea depunerii 

juràmîntului a celor nou numiti în aceastà 
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Casatie. Au depus astfel juràmîntul : Dim. 

Apostolide, înaintat proc. General al Casatiei ; 

Petre M. Davidescu, înaintat presedinte la s. III 

a Casatiei ; Oconel G. Cires, înaintat presed. la 

s. II ; Hozoc, I. Predovici, Alex. Procop D-

trescu, Mircea Odobescu, C-tin Sinevici, 

Laurentiu Preutescu, Gh. Bàrgànanu, Ion D. 

Stànculescu, Petre I. Gherghel, Henri 

Zamfirescu, Traian Brosteanu – consilieri ; 

Florin Foisoreanu, Mihail Manolescu, Radu 

Dimiu – procurori (Ilie Lungulescu si Ion 

Popescu III, încà nu s-au prezentat). 

Miercuri, 31 ianuarie 

 In locul consilierilor Ariton si Ulvineanu 

(acesta din urmà iesit la pensie), au fost numiti 

de ministrul de justitie în Comisia de epuratie 

pentru magistrati, consilierii de la Casatie Al. 

Procop-D-trescu si Brosteanu. 

Joi, 1 februarie 

 Ziarele publicà azi o listà trimisà de 

Presedentia Consiliului de ministri « a 

criminalilor de ràzboi si a celor vinovati de 

dezastrul tàrii ». Din lista criminalilor de ràzboi 

arestati fac parte, între altii, urmàtorii : Maresal 

Ion Antonescu, Mihail Antonescu, general 

Pantazi, profesor Alexianu etc. Vinovati si 

pentru dezastrul tàrii, general C.Z. Vasiliu-Piki 

(de la Craiova) etc. Printre vinovatii de 

dezastrul tàrii se aflà : Manolescu Mihail, Valer 
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Pop, Gigurtu Ion, Ion Al. Bràtescu-Voinesti 

(scriitorul), general Petrovicescu, Enric 

Otetelisanu, Veturia Goga, Traian Bràileanu, Gh. 

A. Cuza etc.  

 Armata rusà înainteazà în est ; ea ar fi la 

60 km de Berlin. Populatia civilà fugespre vest 

îngrozità, încurcînd drumurile. 

Vineri, 2 februarie 

 Azi a apàrut încà o listà din care face 

parte generalul Dobre etc. 

 Monitorul oficial de ieri a publicat un 

decret-lege prin care se desfiinteazà Sectia IV 

de la Curtea de Casatie. Magistratii acelei sectii 

au fost repartizati la celelalte trei sectii ràmase. 

Astfel fiecare sectie are acum 17 consilieri si 

un presedinte. La Sectia II, unde am ràmas (si 

din care a plecat numai colegul Butureanu, la 

Sectia I), sunt acum urmàtorii magistrati : 1- N. 

Ciurea, 2- D. Ariton, 3- Har. Grigoriu (trecut 

de la s. IV), 4- T. Tànàsescu, 5- M. Catichi, 6- 

Tulius Dantte, 7- C. I. Nàvîrlie, 8- Ion 

Predovici, 9- Al. Procop-D-trescu, 10- Mircea 

Niciu, 11- Ilie Lungulescu, 12- Lascàr Spoialà, 

13- Alex. Minculescu, 14- Ion Pogonat, 15- 

Mircea Odobescu, 16- Const. Sinovici, 17- Ion 

D. Popescu III. 

 Ziarele de astà-searà publicà stirea cà 

fostii regenti bulgari, precum si o parte din 

fostii prim ministrii au fost condamnati la 
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moarte, acuzati cà au servit interesele fortelor 

germane si au suprimat miscarea democratà. 

Printre regenti s-a aflat si printul Ciril, fratele 

ultimului rege Boris si unchiul tînàrului rege 

Simeon II. 

Duminicà, 4 februarie 

 S-au alcàtuit completele de judecatà ale 

« Tribunalului special pentru judecarea 

vinovatilor de dezastrul tàrii » si « Curtea 

specialà pentru judecarea criminalilor de 

ràzboi ». Compunerea lor este aràtatà în tàietura 

de jurnal alàturatà (ziar apàrut azi). Din 

completul Tribunalului special au càzut, prin 

tragere la sorti, urmàtorii membri ai Curtii de 

Casatie : presedinte Cires, I. Popescu III si C. 

Sincovici. 

 Conferinta dintre sefii de stat Roosevelt, 

Churchill, Stalin a început, nu se stie în ce 

localitate. 

 Situatia Germaniei e din ce în ce mai 

gravà. Milioane de fugari din provinciile de 

ràsàrit merg spre Berlin si fac din ce în ce mai 

dificilà viata. Alimente aproape nu se mai 

gàsesc. Refugiatii mor cu miile pe drumuri de 

frig sau boli. Zilele acestea 1.000 bombardiere 

americane si engleze au bombardat Berlinul. 

 Ziarele de azi publicà stirea cà regentii 

bulgari si ministrii condamnati la moarte de 

Tribunalul popular au fost executati. 
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Joi, 8 februarie – sîmbàtà, 16 februarie 

 Iatà ce s-a petrecut între cele douà date 

de mai sus. 

Joi 8 febr. la ora 6 seara am plecat la 

Craiova cu trenul rapid înfiintat de curînd, care 

circulà de 2 ori pe sàptàmînà între Bucuresti – 

Timisoara. Foarte greu însà de obtinut un loc. 

Pentru civili sunt numai 12 locuri ; càlàtoresc 

numai civilii functionari care au ordin seviciu si, 

în acelasi timp, autorizatia Dir. Generale C. F. 

R. In tren am mers bine, vagoanele au fost 

încàlzite (tot restul trenului este ocupat de 

militari, mai ales ofiteri români si rusi). Am 

ajuns la Craiova la ora 2. Pe la 4 a venit Nicu, 

trimis de sotia mea, cu càruta ce venise cu o zi 

înainte de la Plenita, cu diferite bagaje, si m-a 

luat. Acasà am gàsit bine. Sotia îsi scrîntise cu 

vreo lunà înainte mîna, alunecînd pe gheatà. 

Acum se aflà pe cale de vindecare. 

 La Craiova, unde era cea mai ieftinà viatà, 

s-a ajuns scumpetea aproape ca si în Bucuresti. 

Alimente, mai ales carne, se gàseste foarte 

putinà si extrem de scumpà. O gîscà se vinde cu 

5 – 6.000 lei. Din judet, ca si din restul tàrii, s-

au ridicat foarte multe vite, boi si vaci, pentru 

armata noastrà si mai ales pentru rusi. Nu stim 

cu ce se vor face muncile agricole. 

 In urma încurajàrii partidelor de stînga, 

tàranii din diferite pàrti ale tàrii (Cetate etc.) au 
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intrat cu forta în mosiile proprietarilor pentru a 

le lua în stàpînire. Ziarele apàrute la Craiova 

calificau acest fapt drept un « act istoric ». 

 Seful acuzatorilor publici la Tribunalul 

pentru judecarea celor vinovati de dezastrul 

tàrii a fost numit Ilie Lungulescu, consilier la 

Curtea de Casatie ; la Tribunalul pentru 

judecarea criminalilor de ràzboi N. Moiseanu, 

consilier la Curtea de Apel Bucuresti. 

 Prin ultimele miscàri în magistraturà, a 

fost înaintat prim presedinte al Curtii de Casatie 

dl. Davidescu, care fusese înaintat de curînd 

presedinte. Apostolide, procurorul general, a 

trecut, dupà cererea sa, presedinte la s. III a 

Cas. ; procuror general a fost numit consilierul 

Mircea Possa. La s. II a fost înaintat consiler 

Longhin, presed. La C. de apel Buc. 

 A fost pus în disponibilitate Gh. Giugiuc, 

fost procuror la acea Curte. 

 In ziua de duminicà 11 februarie, primul 

ministru, gen. Ràdescu, în fata unei adunàri la 

« Aro », retransmisà prin radio, a tinut o 

cuvîntare despre situatia politicà internà. A 

aràtat cu aceastà ocazie sà partidele de stînga 

vor sà ia hotàrîri în numele întregii tàri, spre ex. 

în chestia agrarà si altele, fàrà a tine seama de 

pàrerea celor douà partide istorice, nat.-

tàrànesc si liberal. A aràtat cu aceastà ocazi cà 

acele partide de stînga, ce se numesc 
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« democrate », opresc cînd vor aparitia ziarelor 

celorlalte partide, cum s-a întîmplat spre ex. cu 

ziarul « Dreptatea », a càrui aparitie a fost 

suspendatà fiindcà lucràtorii tipografi, desigur în 

urma ordinelor sefilor lor, nu au mai voit sà-l 

tipàreascà. 

 A doua zi, luni la ora 12, primul ministru a 

tinut la radio o nouà cuvîntare în care a càutat 

sà restabileascà unele fapte, spre ex., de ce 

cuvîntarea sa de ieri nu a fost tinutà în sala 

« Scala », unde era anuntatà, ci la « Aro » : 

pentru cà « Scala » a fost ocupatà cu mult 

înainte de membri ai partidelor de stînga, care 

nu làsau sà intre si alti cetàteni. 

 Conferinta ce a avut loc la Ialta în 

Crimeea, între cei trei mari fruntasi Roosvelt, 

Churchill si Stalin, s-a terminat. Dupà cele ce 

s-au comunicat pînà acum, s-a hotàrît viitoarea 

granità a Poloniei fatà de Rusia (lîngà Curzon, 

de care polonezii nu sunt multumiti) si aplicarea 

« Chartei Atlanticului » (libertatea popoarelor 

de a se guverna cum vor crede de cuviintà). 

 Ieri, vineri la ora 7 dimineata, am plecat 

din Craiova cu un autobuz de pasageri. M-a 

însotit pînà la locul de unde pleacà autobuzul si 

sotia mea. Am plàtit biletul 7.000 lei, iar pentru 

50 kg bagaj 5.000 lei (cîte 100 lei de kg). Am 

ajuns în Bucuresti la ora 4 dupà-amiazà. Venind 

pe drum am depàsit multe cirezi de vite, din 
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cele rechizitionate pentru tàiere sau pentru 

trimiterea în Rusia. 

 In ultima miscare s-au numit în 

magistraturà si femei. Deocamdatà au fost 

numite vreo 4 sau 5 licentiate supleanti la 

Tribunalul Ilfov. 

 In « Semnalul » apàrut azi dupà-amiazà 

este publicatà stirea cà Istrate Micescu a fost 

exclus definitiv din Corpul avocatilor (epurat). 

In acelasi ziar, la rubrica « stiti diverse », se 

scrie urmàtoarele : « Ziarele frontului 

democratic continuà a publica cu o vàdità 

satisfactie stiti din diverse regiuni ale tàrii în 

care se aratà cà tàranii, cu de la sine putere, 

expropriazà mosiile « întrucît reforma agrarà o 

facem noi ». Ràmînem la punctul nostru de 

vedere, scrie mai departe ziarul, cà aici nu e loc 

de nici o satisfactie, ci numai de o adîncà 

îngrijorare. Nu existà pentru tara noastrà o 

problemà mai gingasà, mai susceptibilà de 

urmàri incalclabile, decît a pàmîntului, a 

raportului tàrànimii cu pàmîntul. Aci trebuie 

lucrat cu grijà, cu prudentà, si nu se poate 

spune cà e o operà temeinicà, serioasà, aceea 

de a se intra pe mosii, a se împàrtii pàmîntul 

luînd fiecare ce vrea, fàrà sà existe o lege, fàrà 

sà fie prezente organe de stat care sà facà 

aceastà operatie». Se amintesc revoltele 

tàrànesti de la 1907 si se terminà astfel : 
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« Reforma agrarà e o problemà de stat si 

trebuie tratatà ca atare ».  

 Profesorul Manoilescu, care a fost arestat 

si detinut la politie ca vinovat de dezastrul tàrii 

pentru cà a semnat tratatul de la Viena, prin 

care a cedat ungurilor Transilvania de Nord, s-

a îmbolnàvit de tifos exantematic si a fost 

internat la spital (ziarele de azi). 

Marti, 20 februarie 

 Cu ziarul « Viitorul » al partidului liberal, 

care are reprezentanti în guvern, s-a petrecut 

acelasi lucru care s-a petrecut cu ziarul 

« Dreptatea » al partidului national-tàrànesc – 

nu mai apare din cauzà cà lucràtorii tipografi, 

din ordinul conducerii F. N. D.-ului (front 

national democrat, compus din partidele de 

stînga), nu vor sà-l mai tipàreascà. Astfel cà 

cele douà partide istorice au ràmas fàrà presà. 

 Astàzi pe toate tramvaiele au fost lipite 

afise pe care este tipàrit cu litere mari : « Sà 

plece Ràdescu » (« Ràdescu » este generalul, 

seful guvernului) ; « Jos cu saboteurii din 

guvern » (adicà joscu reprezentantii din guvern 

ai partidelor liberal si national-tàrànesc). 

 Din ziarul « Semnalul », apàrut azi dupà-

amiazà, aflàm cà primul ministru, generlul 

Ràdescu, a luat, în legàturà cu criza politicà, o 

màsurà de mînà forte : a supus Suveranului, 

care l-a semnat, decretul prin care toate cele 
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trei subsecretariate de la Interne au fost 

suprimate. Ziarul adaugà cà aceasta este o 

loviturà care priveste direct pe Teohari 

Georgescu, unul din subsecretarii de stat 

(comunist, care a atacat prin presà pe primul 

ministru, care e si ministru de interne) ; aflàm 

de asemenea cà Iuliu Maniu a fàcut presei o 

declaratie, despre care numitul ziar spune cà e 

un fulminant atac la adresa F. N. D.-ului, care 

trebuia sà aparà azi în ziare, dar care nu a 

apàrut (desigur acelasi ordin càtre lucràtorii 

tipografi de a nu-l tipàri). 

Miercuri, 21 februarie 

   La Uzinele « Malaxa » trebuia sà se 

aleagà un comitet de fabricà. Muncitorii fiind 

împàrtiti în douà tabere, una pentru vechiul 

comitet si alta pentru alegerea unui nou 

comitet, s-au produs încàieràri în care s-a fàcut 

uz de arme, fiind rànit grav cu aceastà ocazie 

presedintele Confederatiei muncii si alti 

lucràtori, din care unu a murit. 

 O încàierare între muncitori, fàrà politie si 

fàrà armatà prezente, si totusi ziarele de stînga 

fac ràspunzàtor de aceste incidente pe primul 

ministru (din cauza discursului ce a tinut) si pe 

Maniu ! 

 Citesc în « Semnalul » apàrut azi dupà-

amiazà : « Tipografia national-tàrànistà din  

Calea Dorobanti, unde se tipàreau declaratiile 
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fàcute presei de d. Iuliu Maniu, a fost asaltatà si 

tipàrirea împiedicatà ». 

Joi, 22 februarie 

 Ziarul « Dreptatea » al partidului national-

tàrànesc a putut sà aparà azi în douà pagini. 

Atasez aici tàietura din el continînd articolul 

intitulat « Ce nu se poate », în care aduce critici 

actiunii F. N. D.-ului, si pe verso o dare de 

seamà a celor întîmplate la Malaxa si cine sunt 

vinovati de acel conflict. 

Vineri, 23 februarie 

 Ziarul sovietic « Pravda » (oficiosul 

partidului comunist) criticà actiune primului 

ministru român Ràdescu, afirmînd despre dînsul 

cà a luat o atitudine deschis antidemocraticà, a 

amenintat muncitorii, atitudine caracteristicà 

fascistilor, dînd astfel satisfactie reactiunii. Cà 

el e împotriva împroprietàririi tàranilor si 

<pentru> sustinerea mosierilor: „Atitudinea lui 

de sprijinire a foilor cum este „Dreptatea“, 

motivatà de necesitatea acordàrii <libertàtii> 

predei, sunt caracteristice. Libertatea presei nu 

poate fi acordatà pentru fascisti… » si terminà 

cu aceste cuvinte :  « Criza grea politicà din 

România se poate resfrînge grav asupra 

viitorului acestei tàri ». 

 Cu prilejul aniversàrii armatei rosii, 

comitetul central al Partidului comunist din 

România a trimis un salut maresalului Stalin, 
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prin care îi multumeste în numele poporului 

român pentru liberarea tàrii si adaugà : « Dar 

fortele reactionare, în frunte cu Maniu si 

Ràdescu, au regrupat resturile bandelor 

fasciste, fac totul pentru a bara drumul de 

realizare a României libere si democratice si 

organizeazà deschis acte criminale de 

periclitare a spatelui frontului armatei rosii si a 

propriei noastre armate… » etc. 

 Desi prin decret-lege s-au desfiintat 

subsecretariatele de stat de la interne, totusi 

subsecretarul de stat Teohari Georgescu, din 

gruparea comunistà, se considerà încà în 

functiune si dà ordin prefectilor de a nu executa 

ordinele primului ministru, care e si ministru de 

interne, ca fiind dusmanul poporului. (Toate 

informatiile de mai sus sunt luate din ziarul 

« Semnalul » de azi. 

 Situatia politicà, prin urmare, se 

agraveazà în fiecare zi. 

Sîmbàtà, 24 februarie 

 Turcia a declarat si ea ràzboi Germaniei. 

In urma acestui act, în “Semnalul” de azi se 

publicà aceastà stire: “Cercurile politice 

comenteazà cu viu interes intrarea Turciei în 

ràzboi. Se afirmà cà la ora aceasta flota anglo-

americanà se aflà în Marea Neagrà ». 

 Astàzi a fost în Piata Natiunii o mare 

întrunire convocatà de F. N. D. Nu stiu ce s-a 
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vorbit si s-a petrecut acolo. La ora 5 p.m., cînd 

am iesit în oras si am trecut pe Calea Grivitei, 

am vàzut foarte mult popor trecînd pe aceastà 

stradà în jos (se vede cà venea de la întrunire), 

mare parte din magazine erau închise si s-au 

auzit la oarecare depàrtare focuri de mitralierà. 

Duminicà, 25 februarie 

 Inrunirea de ieri nu a trecut fàrà urmàri 

destul de grave. 

 Asearà, la ora 10, primul ministru, 

generalul Ràdescu, a vorbit la radio pentru a 

comunica tàrii cele petrecute. Un grup de 

manifestanti din cei ce luaserà parte la 

întrunirea convocatà de F. N. D., trecînd prin 

fata Palatului Regal si a clàdirii din fatà, unde 

lucreazà primul ministru, au început sà tragà 

focuri de revolver, unele din gloante intrînd 

într-o camerà din Palatul Regal unde se afla 

maresalul palatului, care era sà fie lovit ; alte 

gloante au fost trase în încàperea din clàdirea 

învecinatà, unde lucra primul ministru. Acest 

grup de manifestanti s-au comportat astfel din 

îndemnul – spune primul ministru – al unor 

stràini de neamul nostru. Ana Pauker si ungurul 

Luka (acela care scrie la « Scînteia »). Primul 

ministru a avut cuvinte aspre si la adresa 

conducàtorilor grupàrii F. N. D. El a mai spus cà 

a luat toate màsurile ca adunarea convocatà sà 

nu fie stingherità întru nimic, cà armata si 
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politia au primit ordin sà nu atace si sà nu tragà 

decît cînd ar fi atacate diferitele institutii. 

 Mai mult, în aceeasi zi partidul national 

tàrànesc convocase si el o adunare, totusi, ca sà 

nu fie conflicte, primul ministru a oprit ca 

aceastà adunare sà aibà loc. Cà, totusi, 

provocarea din partea grupului de manifestanti 

care au tras a determinat trupele de pazà sà 

tragà pe deasupra ca sà-i intimideze. Totusi, 

gloantele plecate din partea unor manifestanti 

provocatori au lovit chiar din ai lor. 

 Primul ministru a mai aràtat cà, tot ieri, la 

Craiova partizanii F. N. D. au pus stàpînire cu 

forta pe Prefecturà ; cà au încercat aceasta si la 

Caracal dar nu au reusit, armata opunîndu-se ; 

la Brasov au atacat o cooperativà. 

 Ziarele F. N. D. acuzà pe primul ministru 

cà el a ordonat sà se tragà fàrà motiv si cer 

plecarea si chiar arestarea lui. 

 Toatà lumea e îngrijoratà si se întreabà : 

Cînd oare vom fi linistiti ?  

Dupà toate cîte sunt pe capul nostru, sà 

avem si aceastà situatie în tarà ! 

Luni, 26 februarie 

 Studentii spun cà un grup de colegi de ai 

lor se aflau sîmbàtà seara în preajma 

presedentiei Consiliului de ministri, pentru a 

face o manifestatie de simpatie primului 

ministru.  
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In acel timp a trecut un automobil si din 

mers s-a tras cu revolverele sau cu pustile 

asupra studentilor din care au fost omorîti 3 si 

ràniti 11.  

 

Marti, 27 februarie 

 Nici unul din ziarele apàrute ieri si azi 

(nici chiar ziarele presupuse impartiale cum e 

« Universul ») nu au publicat màcar un cuvînt 

despre comunicarea fàcutà la radio de primul 

ministru, general Ràdescu, asupra 

evenimentelor de sîmbàtà. In schimb, toatà 

presa de stînga si mare parte din cea presupusà 

independentà atacà pe primul ministru, 

acuzîndu-l de cele întîmplate. 

 Partidul liberal, nemaiputînd scoate un 

ziar al sàu, a lipit pe ziduri un comunicat prin 

care atacà metodele si faptele F. N. D. Se acuzà 

aceastà grupare de toate dezordinile întîmplate 

în Capitalà si în tarà de cîtva timp, pune în 

sarcina sa incidentele sîngeroase de sîmbàtà, 

cînd ei au provocat tràgînd focuri asupra 

Palatului Regal, în camera de lucru a primului 

ministru de la Ministerul de interne, si în 

grupuri de oameni ce manifestau pentru ordine. 

Ii mai acuzà cà nu respectà nici unul din 

principiile democratice : libertatea cuvîntului, 

libertatea presei, libertatea exprimàrii pàrerilor 
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în sindicate etc. si cà ei, criticînd vechea 

dictaturà, tind spre una tot atît de periculoasà. 
Miercuri, 28 februarie 

 Ziarele de ieri au publicat o declaratie a 6 

generali, printre care Ràscanu, Dàmàceanu etc., 

3 colonei si 1 maior, prin care se aratà cà fatà 

de declaratiile primului ministru, general 

Ràdescu, fàcute în seara de 24 febr. 1945 la 

posturile de radio, se desolidarizeazà de 

actiunea si declaratiile lui. 

 Am fost informat azi cà acesti ofiteri au 

fost pusi în dispoibilitate. 

 Ieri a sosit în Capitalà A. I. Vîsinski, 

primul loctiitor al Comisarului poporului pentru 

afacerile externe ale Rusiei sovietice. A venit 

oare pentru o împàciuire sau pentru a sustine 

elementele de stînga si actiunea lor ? 

 Egiptul, Siria, Libanul au declarat si ele 

ràzboi Germaniei si Japoniei. 

 Primul ministru englez Churchill a vorbit 

marti, 27 febr., în Camera Comunelor despre 

hotàrîrile de la Yalta, luate de cei 3 mari 

fruntasi. A vorbit despre situatia Frantei, care 

capàtà drepturi egale cu cele trei mari puteri, 

despre situatia Germaniei dupà ràzboi, despre 

Polonia, càreia i se fixeazà spre Rusia, drept 

granità, linia Curzon, cu compensatii spre vest 

(pàrti din Germania de ràsàrit). 
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 In privinta unui guvern provizoriu în 

Polonia, “acordul prevede consultàri în vederea 

stabilirii unui astfel de guvern, cu care cele trei 

mari puteri sà poatà stabili relatii diplomatice, în 

loc ca unele sà recunoascà un anumit guvern 

polonez si restul un altul, situatie dacà s-ar fi 

mentinut si dupà conferinta de la Yalta ar fi 

anuntat numai lipsà de unitate si confuzie ». 

Pînà atunci, însà, « guvernul britanic va continua 

sà recunoascà guvernul polonez din Londra, 

pînà cînd el va socoti cà noul guvern provizoriu 

a fost format asa cum trebuie în Polonia, în 

conformitate cu prvederile consimtite. » 

 A aràtat apoi cà « dupà terminarea 

ràzboiului, urmàrim (în ce priveste continentul 

si chiar tàrile eliberate) solutia unor alegeri 

democratice, libere si nestingherite ». 

 « Socotesc de asemenea, spune mai 

departe premierul englez, cà cuvîntul lor (al 

rusilor) constituie angajamentul lor. Nici un 

guvern nu îsi respectà mai mult obligatiile, chiar 

în dezavantajul lor, decît o face guvernul 

sovietic. Refuz în mod absolut sà încep vreo 

discutie cu privire la buna credintà a rusilor… 

Cu adevàrat întunecatà ar fi soarta lumii dacà s-

ar ivi vreo schizmà îngrozitoare între 

democratiile occidentale si poporul rus. 

Intreaga organizatie mondialà s-ar pràbusi si un 

nou cataclism, de o violentà ce nu se poate 
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concepe, ar distruge ceeace a mai ràmas din 

bogàtiile si libertàtile omenesti. » 

 A vorbit apoi despre Italia, despre 

intrarea în ràzboi a Turciei si despre Grecia. Nu 

a vorbit nimic despre alte tàri ca Finlanda, 

România, Iugoslavia, Bulgaria. Dar s-au anuntat 

noi dezbateri pentru joi. 

Joi, 1 martie 

 Azi-noapte (deci îndatà dupà sosirea lui 

Vîsinski la Bucuresti), trupele române afalte în 

granizoana din Bucuresti (si poate în toatà tara) 

au fost dezarmate, armele ridicate, iar scolile 

militare desfiintate. Aceasta am auzit-o pe cale 

particularà si, de altfel, faptul e cunoscut de 

toatà lumea ; în gazetele apàrute azi nu a fost 

publicat nimic în aceastà privintà. Se vede cà 

rusii au gàsit cà armata a fost ràu întrebuintatà 

în evenimentele de sîmbàtà si acesta a fost un 

bun prilej pentru dezarmarea completà 

 Guvernul Ràdescu a demisionat ieri. Cu 

formarea noului guvern a fost însàrcinat printul 

Stirbei, care a si avut convorbiri cu 

reprezentantii diferitelor partide . 

 Ca un document al acestor vremuri atasez 

aici tàietura din jurnalul « Semnalul », cuprinzînd 

scrisoarea pe care fiul generalului Ràdescu o 

adreseazà tatàlui sàu, prin care îl face pe acesta 

singur ràspunzàtor de tot ce s-a întîmplat 

sîmbàtà. Un fiu care nu numai scrie astfel de 
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lucruri tatàlui sàu, dar îsi face si o satisfactie de 

a publica scrisoarea în toate ziarele ! 

 Pretul ziarelor începînd de azi este 30 lei 

(de la 20 cît a fost pînà acum si de la 2, 3, 5 

etc., cît au fost acum 4 – 5 – 6 ani). Un metru 

de stofà mai bunà a ajuns la 30, 50, 60 mii lei ; 

pretul pentru confectionatul unui costum de 

haine la un croitor, cu tot materialul clientului, 

între 50 si 80 mii lei. 

Vineri, 2 martie 

 Colegii care au ascultat asearà « Radio 

Londra » au auzit spunîndu-se cà situatia din 

România va fi piatra de încercare pentru modul 

cum se va comporta Rusia în România în 

vederea executàrii întelegerii de la Yalta 

(guvern cu reprezentanti din toate partidele, 

libertatea presei etc.) 

 Pe stradà, acum, în locul rarelor patrule, 

de cîte 2 soldati înarmati, românesti ce fàceau 

pazà, se vàd acum, de cînd armata românà a fost 

dezarmatà, patrule înarmate rusesti. 

 In Cismigiu au înflorit ghioceii. Ei 

urmeazà nestingheriti legea naturii. 

Sîmbàtà, 3 martie 

 Maresalul Palatului dà urmàtorul 

comunicat, publicat în ziarele de azi : « M. Sa 

Regele a însàrcinat pe d. dr. Petre Groza cu 

formarea unui guvern de concentrare, cu 

reprezentarea partidelor democratice. Dl. dr. 
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Petre Groza a trecut la consultàri în vederea 

alcàtuirii guvernului » (deci încercarea printului 

B. Stirbei de a forma guvernul nu a reusit).  

 Intr-o notà a agentiei ruse Tass, 

publicatà azi în ziare, corespondentul acestei 

agentii spune cà elementele de « dreapta » din 

Grecia exercità presiuni asupra celor de stînga 

(Eam Elas), silindu-le sà dezarmeze si oprind 

aparitia ziarelor lor (In România, din contrà, 

ziarele partidelor istorice nu mai apar din cauza 

grupàrilor de stînga. Dar nici un corespodent al 

Agentiei Tass nu protesteazà). 

 Scriitorul nostru, Mihail Sadoveanu, a 

tinut la Dallas, în cadrul organizat de Arlus 

(Asociatia pentru dezvoltarea relatiilor culturale 

cu Rusia), o conferintà în care face apel la 

intelectualii români sà se uneascà pentru 

îmbunàtàtirea soartei tàranului : « Aceastà 

tàrànime trebuie adusà cu grabà si pricepere la 

cultura intensivà, trebuie fàcutà sà-si 

pàràseascà stràvechea rutinà rudimentarà. Sà o 

facem sà beneficieze nu numai de pàmînt, pe 

care nu-l putem întinde, cît de tractoare, de 

seminte si animale selectionate, de irigatii, de 

adunarea în culturà a terenurilor degradate 

etc. » « Mà adresez, zice mai departe, tuturor 

acelora care socot cà-si iubesc neamul, si 

tuturor celor ce s-au socotit si se socotesc 
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democrati, càci o luminà nouà se revarsà din 

ràsàrit ».    

 In Camera Comunelor a fàcut declaratii si 

ministrul de externe Eden, între altele si asupra 

guvernului polonez din Lublin aràtînd, între 

altele, cà împreunà cu primul ministru Churchill, 

întîlnindu-se cu reprezentantii acestui guvern 

(comitet) la Moscova, acestia nu le-au làsat o 

impresie favorabilà. A mai adàugat cà a primit 

stirea acum de curînd cà sotia primului ministru 

polonez din Londra a fost arestatà la Varsovia ; 

aceastà chetiune va fi tratatà cu guvernul rus 

(atasez tàietura din jurnal). 

Luni, 5 martie 

 A fost dezarmatà de rusi nu numai armata 

din Bucuresti, dar si politia. Din sergentii de 

stradà nu au ràmas nici màcar un sfert, ceilalti 

fiind licentiati din serviciu iar cei care au ràmas 

nu au nici baionete, nici revolvere.  

Din aceastà cauzà atacurile asupra trecàtorilor 

si furturile cu spargere în oras, sàvîrsite de 

ràufàcàtori, s-au înmultit în mod îngrijoràtor.  

Miercuri, 7 martie 

 Noul guvern român s-a format ieri sub 

presedentia d-lui Petre Groza, cu reprezentanti 

ai gurpàrii F. N. D. (grupàrile de stînga reunite) 

si ai grupàrii dizidente din partidul liberal, de 

sub conducerea lui Gh. Tàtàràscu, fost un timp 
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presedinte al Consiliului de ministri sub Regele 

Carol, acum vice-presedinte al Consiliului. 

 Generalii care zilele trecute fuseserà pusi 

în disponibilitate din cauza declaratiei lor fàcutà 

împotriva generalului Ràdescu, fostul prim 

ministru, au fost reintegrati, unii dintre ei, cum 

e Vasiliu-Ràscanu, fiind numit ministru de 

ràzboi. 

 Partidele liberal, de sub sefia lui Dinu 

Bràtianu, si national-tàrànesc, de sub sefia lui 

Maniu si Mihalache, au refuzat sà delege 

reprezentanti în guvern, desigur neajungînd la 

întelegere pentru un anume program de 

guvernare. 

 Lista ministrilor se aflà în tàietura de 

jurnal alàturatà. 

Vineri, 9 martie 

    Dupà constituirea noului guvern, astfel 

cum a fost format, primul ministru, P. Groza, a 

àcut presei urmàtoarele declaratii : 1) vom intra 

în curînd în Ardealul de Nord (care pînà acum a 

fost sub ad-tie rusà) ; 2) prizonierii nostri din 

Rusia vor fi adusi acasà ; 3) vom avea, din 

partea Rusiei, materii prime si tractoare ; 4) se 

va pàsi imediat la înfàptuirea reformei agrare. 

Sîmbàtà, 10 martie 

 Ziarele de azi publicà o scrisoare semnatà 

de presedintele Consiliului de ministri român, 

Petre Groza, si de vice-presedintele Gh. 
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Tàtàràscu, cu data de 8 martie, adresatà 

maresalului Stalin, prin care, asigurînd pe 

acesta cà guvernul român întelege sà respecte 

dreptul nationalitàtilor din Ardealul de Nord si 

sàmentinà ordinea pentru ca sà nu se tulbure 

buna functionare a tuturor serviciilor frontului 

de luptà, l-a rugat sà împlineascà aceastà 

dorintà a poporului român de a trece sub ad-tia 

româneascà Ardealul de Nord, eliberat prin 

eroismul armatelor ruse si române. 

 La aceastà scrisoare, maresalul Stalin a 

ràspuns la 9 martie (adicà ieri) cà, date fiind 

asiguràrile de mai sus ale guvernului român, 

« guvernul sovietic a consimtit sà se satisfacà 

cererea guvernului român si, în conformitate cu 

Conventia de armistitiu din 12 septembrie 1944, 

sà consimtà pentru instaurarea în Transilvania a 

administratiei guvernului român ». 

 Cei care au ascultat radio Londra spun cà 

au auzit aceastà comunicare, cà generalul 

Ràdescu, fostul prim ministru român, se aflà sub 

protectie englezà (nu se stie însà dacà în Anglia 

sau la noi în tarà). 

Duminicà, 11 martie 

 Ziarele de azi publicà discursul pronuntat 

de I. A. Vîsinski la receptia de la Arlus în ziua 

de 5 martie. El a spus, între altele, despre 

starea din România: “Muncitorii, tàranii, 

intelectualii si militarii, adicà poporul întreg, si-
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au adunat fortele pentru a începe lupta pentru 

interesele tàrii lor, pentru a-si salva tara de 

primejdia ce o amenintà, pentru a nu làsa tara 

sà cadà în pràpastie, la marginea càreia a adus-

o politica de aventuri a unui general care numai 

printr-o întîmplare a devenit prim ministru ». 

Mai departe, fostul prim ministru, general 

Ràdescu (care a constituit guvernul trecut din 

însàrcinarea Regelui, nu din întîmplare, care e 

numit de radio Londra, « generalul democrat 

Ràdescu » si se aflà azi sub protectia ei), e 

numit de càtre Vîsinski « dictator improvizat si 

nefast ». 

 Despre partidele istorice române (nat. 

tàrànesc si liberal) spune cà sunt dusmane 

democratiei si cà ar fi mai bine ca în loc de 

partide istorice sà fie numite « arhaice sau, si 

mai bine, partide ajunse la arhivà ». Si a 

terminat astfel : « Tràiascà deci amicitia dintre 

noi ! Sà amuteascà glasurile ràuvoitoare ale 

dusmanilor ! Si dacà ele nu vor amuti, noi, prin 

sfortàrile noastre comune, le vom sili sà 

amuteascà ! » (De altfel, acei presupusi dusmani 

sunt redusi la tàcere : ei nu pot nici gazete sà 

scoatà, nici cuvîntul sà-si spunà la întruniri). 

 Din cauzà cà de càtre rusi s-a mers cu 

dezarmarea pînà acolo încît au dezarmat si 

trupele ce fàceau paza închisorii militare, au 

fugit din acea închisoare peste 100 mari 
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ràufàcàtori, care au început jafuri în oras.   

   

Marti, 13 martie 

 Astàzi se desfàsoarà la Cluj mari serbàri 

pentru redarea Ardealului de Nord României. 

Ieri a pàràsit Capitala,plecînd la Cluj, Regele cu 

suita, de asemenea, au mai plecat: patriarhul 

Nicodim, A. I. Vîsinski cu generali rusi, membri 

guvernului român etc. In Bucuresti, la toate 

insitutiile si clàdirile mai principale, sunt 

arborate drapelele române si ale Natiunilor 

Unite. 

 Duminicà, o comisie interministerialà 

românà, în frunte cu primul ministru Petre 

Groza, au fàcut o vizità lui Andrei Ianuarevici 

Vîsinski (aflat de cîtva timp în Bucuresti în 

legàturà cu revenirea Ardealului de Nord la 

România). Dupà o cuvîntare tinutà de primul 

ministru român, ministrul rus Vîsinski (prim 

loctiitor al Comisariatului poporului pentru 

afacerile externe) a ràspuns, între altele, 

urmàtoarele : « La solutionarea problemelor 

asupra Transilvaniei, guvernul sovietic a pornit 

din necesitatea de a anula nedreptàtile 

arbitrajului de la Viena care a încàlcat 

drepturile primordiale ale României, ca si din 

însemnàtatea pe care o are Transilvania pentru 

soarta României în vederea luptei ei în rîndurile 
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Natiunilor Unite contra dusmanului comun : 

Germania hitleristà » . 

 Dupà ce aratà cà guvernul sovietic era 

gata sà introducà ad-tia româneascà în 

Tranislvania îndatà dupà eliberarea ei de càtre 

armatele rosii, continuà : « Totusi conditiunile 

pentru realizarea acestei hotàrîri a guvernului 

sovietic nu erau prielnice. In acele zile, în 

Transilvania, cu de la sine putere si fàrà nici o 

întelegere cu guvernul sovietic, au apàrut asa-

zisele detesamente de voluntari Iuliu Maniu, 

care se îndeletniceau acolo cu jaful si teroarea 

asupra persoanelor de nationalitate maghiarà 

precum si cu detestabila vînàtoare dupà 

capetele oamenilor de nationalitate românà. 

Bandele apàrute în Transilvania au creat 

« serioasà amenintare spatelui de front al 

armatei rosii… » Mai tîrziu nu a fost iaràsi cu 

putintà ca Transilvania sà treacà sub ad-tie 

româneascà pentru cà nu avea un guvern care 

sà poatà asigura ordinea, linistea si disciplina. 

« Astàzi, gratie sfortàrilor poporului român, s-a 

creat si aceastà conditiune, càci vointa supremà 

a poporului a dus la alcàtuirea noului guvern 

democratic în România ». 

 De curînd, prof. Constantinescu-Iasi, 

ministrul propagandei (comunist), a tinut la 

radio o cuvîntare ( publicatà în ziarele de azi), 

intitulatà « Ardealul în trecutul poporului 
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român », în care, între altele, a spus : « Vechile 

apucàturi sovine n-a dispàrut complect. 

Conducàtorii partidului national tàrànesc au 

trimis faimoasele bande de voluntari Iuliu Maniu 

pentru masacrarea populatiei maghiare pasnice 

si nevionvate. Aceste sàlbàticii ne-au adus 

retragerea încrederii aliatilor si izgonirea 

autoritàtilor românesti pornite pe jaf si 

intolerantà ». 

 Paza Capitalei a fost încredintatà 

Comitelelor cetàtenesti, în vederea stàpînirii 

bandelor de tîlhari ce jefuiesc în fiecare noapte 

magazine si case particulare. La Prefectura 

politiei, ministrul de interne, Teohari Gerogescu 

(din partidul comunist), vorbind acestor 

comitete a spus, între altele : « Aceste tîlhàrii 

sunt fàptuite nu numai de tîlhari, tîlhari de 

meserie. Trebuie sà ne dàm seama cà dusmanii 

poporului, elemente fasciste, vor càuta prin 

toate mijloacele sà încerce sà compromità acest 

guvern al poporului…Iatà de ce rîndurile 

tîlharilor pot sà fie îngrosate de elemente 

fasciste, care se dedau la tîlhàrii pentru a crea 

dezordinea, nelinistea si haosul ».  

 Aceste comitete de voluntari civili vor fi 

înarmate (oare nu avem noi un corp foarte bine 

instruit de gardieni publici din care azi, cei 

cîtiva ràmasi, se vàd pe stradà dezarmati, care 

ar putea face foarte bine paza Capitalei ?) 
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Sîmbàtà, 17 martie 

 Cele 3 zile de sàrbàtoare ale redàrii 

Ardealului de Nord ad-tiei românesti au trecut. 

Ele nu au fost decît un prilej pentru rusi de a-si 

aràta « màrinimia » si, pentru guvernul de azi al 

tàrii, prilej de a ràta cà el singur, asa cum a fost 

alcàtuit, se bucurà de încrederea sovieticà. 

 Desi s-a scos lume atît la Cluj cît si la 

Bucuresti pentru manifestatie, adevàratul 

entuziasm a lipsit. Oare, se întreabà oamenii cu 

judecatà, Ardealul nu trebuia sà ne fie dat 

fiindcà asa prevede armistitiul ? Ce 

însemeneazà atîta forfotà si atîta zgomot din 

partea conducerii românesti ? 

 In tot acest timp, la Cluj ca si la 

Bucuresti, comisarul adjunct Vîsinski a tinut 

discursuri alàturi de ministrii sau oamenii 

guvernului român, atacînd pe generalul Ràdescu 

(pe care englezii l-au luat sub protectia lor) si 

vechile partide românesti, cu intentia de a le 

compromite.  

  Ieri, Vîsinski, dupà ce « a fàcut 

dreptate » în Tara Româneascà, a plecat la 

Moscova. 

 Ministrul de externe al Angliei, Eden, a 

declarat în Camera Comunelor cà Anglia nu 

recunoaste guvernul român astfel cum a fost 

alcàtuit. Tot astfel au declarat si americanii. 
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 E o primàvarà secetoasà, bate vîntul si e 

praf ca în timpul verii. 

 In Cismigiu, trupele rusesti fac exercitii 

pe alei si pe pajisti. 

Miercuri, 21 martie  

 La Craiova s-a petrecut un fapt 

nemaivàzut pînà acum în Tara Româneascà. 

Consilierul Condeescu de la Curtea de Apel din 

Craiova, un foarte corect si priceput magistrat, 

a fost arestat de prefectul judetului Dolj, Celac, 

comunist. L-au determinat la aceasta elemente 

foarte rele din Craiova, trecute prin mai multe 

partide si ajunsi azi comunisti, care în trecut au 

fost cercetati de acest magistrat pentru fapte 

incorecte, pe vremea cînd era judecàtor de 

instructie. Se spune cà, fiind întrebat de 

ministrul de justitie, prefectul a ràspuns cà a 

arestat si tine arestat pe numitul consilier pe 

ràspunderea lui. Dupà cum se vede, nu mai e 

tinutà în seamà nici o lege si organele ad-tive 

ale partidului de la putere fac ce vor. 

 Anglia si Statele Unite nefiind multumite 

de modul cum, dupà interventia Rusiei, a fost 

constituit guvernul din România (guvern care, 

împotriva întelegerii din Crimeea, are 

reprezentanti numai din partidele de stînga) si 

vàzînd cà rusii dezarmeazà atît armata cît si 

politia, au cerut sà se convoace o nouà 

conferintà spre a se discuta aceste chestiuni. 
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Se spune cà conferinta se va tine în curînd la 

Moscova. 

 Presedintele Republicii Cehosolvace, 

Benes, a plecat din Londra si, dupà ce a trecut 

prin Moscova, s-a dus în teritoriul cehoslovac 

cucerit pînà acum de armatele sovietice si 

române, pentru a forma acolo un guvern 

provizoriu. Sà vedem dacà va reusi sà-l 

formeze. 

Vineri, 23 martie 

 Ziarele de azi au publicat Legea numità 

pentru reforma agrarà. Se ia fàrà platà 

proprietarilor de pàmînt tot ce trece peste 50 

hectare, în vederea împroprietàririi celor fàrà 

pàmînt. Se iau, de asemenea, de la proprietari si 

se trec în proprietatea statului, tractoarele, 

batozele, locomobilele etc., iar celelalte unelte 

si vitele trec asupra statului proportional cu 

suprafata de teren agricol expropriat. 

 Deci, proprietarii care au muncit o viatà 

întreagà, care au adus un aport însemnat 

economiei nationale prin munca si priceperea 

lor si din care multi s-au îndatorat ca sà 

cumpere pàmînt, vor ràmîne acum aproape 

sàraci. 

 Guvernul rus a pus în vedere guvernului 

turc cà, date fiind noile împrejuràri, denuntà 

tratatul de amicitie ce se încheiase mai de mult 

între cele douà state. 
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 Magistratii sunt solicitati de ministrul de 

Justitie sà formeze sindicate, conf. noii legi a 

sindicatelor, dupà modelul sindicatelor 

muncitoresti. Ieri la Casatie a fost o consfàtuire 

a membrilor ei. Marea majoritate ezità sà 

alcàtuiascà asemenea sindicate, acestea 

considerîndu-se mai mult un instrument de 

luptà politicà, de care magistratii trebuie sà se 

tinà cît mai departe. Totusi, presiunile ca 

magistratii sà formeze asemenea sindicate sunt 

mari si cred cà pînà la sfîrsit ei vor ceda, 

temîndu-se de urmàri. Se pare cà scopul 

solicitàrii în acest sens a magistratilor este 

încadrarea lor în noua ordine a càrei înfàptuire 

se urmàreste în tara noastrà. 

Sîmbàtà, 24 martie 

Azi la ora 11, magistratii Curtii de 

Casatie, ai Curtii de Apel, Tribunalului si 

Judecàtoriilor din Bucuresti, convocate fiind, s-

au adunt în sala de sedinte a Curtii de Appel, 

Sectia I, pentru a hotàrî formarea unui sindicat 

al magistratilor (V. darea de seamà în foaia sin 

« Universul » apàrut duminicà 25 martie 1945). 

A fost de fatà si ministrul Justiei, Pàtràscanu. 

La propunerea consilierului de Casatie, 

Brosteanu, înaintat aici de curînd, care din toate 

manifestàrile lui se relevà a fi în sînul 

magistraturii un organ al ministrului Justitiei si 

al partidelor de stînga, care aproape a 
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amenintat, dupà cuvîntarea ocazionalà a altor 

vreo 2-3 magistrati si ministrului însusi, nici 

unul din magistratii prezenti nu a putut formula 

o pàrere contrarà, avînd asupra capului lor 

sabia amenintàtoare a epuràrii, punerii în 

disponibilitate sau alte màsuri mai grave. Astfel, 

ideea s-a admis, s-a ales si un comitet 

provizoriu, dar fàrà convingere si fàrà nici un 

entuziasm. Se pàrea cà fiecare magistrat se 

gràbeste sà semneze la sfîrsit, ca sà poatà pleca 

cît mai curînd. 

Se spune cà în urma promulgàrii legii de 

confiscare (nu se poate spune altfel) a 

proprietàtilor rurale (legea zisà agrarà), unii 

reprezentanti ai Statelor Unite si ai Angliei în 

România au plecat în tàrile lor pentru a raporta. 

Se spune cà denuntarea de càtre Rusia a 

Tratatului de amicitie cu Turcia a avut loc din 

cauza urmàtoare : Dupà sugestia sovieticà, 

Turcia voia sà facà reforma agrarà cum s-a 

fàcut în România, Anglia însà s-a opus, Turcia a 

revenit asupra reformei si aceasta ar fi fost 

cauza supàràrii Rusiei. 

Luni, 26 martie 

Fostul procuror de la Curtea de Apel din 

Craiova, Giugiuc, care nu de mult fusese pus în 

disponibilitate din aceastà functiune, a fost 

chemat la Bucuresti spre a fi instruit ca criminal 

de ràzboi : pe timpul cît a fost concentrat ca 
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ofiter de rezervà în Basarabia, ca seful unei 

gàrzi de la un lagàr de detinuti evrei, ar fi avut 

fatà de acestia o purtare asprà. Cei care l-au 

cunoscut, însà, stiu cà el nu era în stare sà 

producà suferinte oamenilor, cà era un suflet 

delicat, de artist, avînd si un dar oratoric 

exceptional. Poseda acte din care se putea 

vedea cà din cauza purtàrii lui prea blînde fatà 

cu detinutii din lagàr, a primit observatiuni de la 

superiorii sài… 

Cu toate acestea, a fost adus în Bucuresti 

si bàgat în beciul Politiei ; aceastà nedreptate l-

a adus la disperare si l-a determinat sà se 

sinucidà, chiar în locul unde era închis, tàindu-

si gîtul cu o lamà de ras. Lasà în urma lui cele 

mai sincere regrete. Dumnezeu sà-l aibà în 

paza lui… 

Miercuri, 28 martie 

 Armatele anglo-americane, dupà lupte 

mari, au trecut Rinul prin 8 puncte si înainteazà 

în Germania, spre est. In Bavaria au ajuns la 

Wurtzburg, care se aflà la peste 100 km spre 

ràsàrit de Rin. Mai spre nord au ajuns la Essen, 

marele centru industrial german, pe care l-au 

înconjurat etc. 

 Citesc în « Semnalul » de azi urmàtoarea 

informatie : « Se anuntà din Sibiu cà gàrzile 

cetàtenesti din acea localitate, conduse de 

muncitorul ceferist Boràscu Ion, au arestat pe 
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fostul prim ministru Vaida Voevod, ducîndu-l la 

Siguranta generalà » ( asadar « gàrzile 

cetàtenesti », întocmai ca « politia legionarà » 

de altàdatà, aresteazà pe cine gàsesc de 

cuviintà, si chiar oameni ca Vaida Voevod, 

marele luptàtor de altàdatà pentru drepturile 

românilor transilvàneni, în parlamentul ungar). 

 Din cauza secetei si a circulatiei de 

automobile, atmosfera în Bucuresti a devenit 

aproape nerespirabilà : praful pluteste pe stràzi 

si deasupra Capitalei, ca o ceatà groasà. 

 Cifra noului buget al României este de 

815 miliarde lei. 

Vineri, 6 aprilie 

 Rusia a denuntat pactul de neutralitate cu 

Japonia. Motivele : Germania a atacat Uniunea 

Soveticà iar Japonia, aliata Germaniei, a ajutat-

o împotriva Uniunii Sovietice. In plus, Japonia 

duce ràzboi împotriva Statelor Unite ale 

Americii si Marii Britanii, care sunt aliatele 

Uniunii Sovietice.      

Trupele ruse au ajuns la 8 km de Viena. 

In apus, aliatii înainteazà mereu în inima 

Germaniei. 

A fost arestat la Sibiu bàtrînul profesor A. 

C. Cuza (de peste 80 ani) , ca unul din 

promotorii anitsemitismului în România, si  fost 

adus în Bucuresti pentru a fi anchetat.   
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In ziarele de azi s-a anuntat cà tariful de 

càlàtori la trenuri s-a scumpit cu 250%. In felul 

acesta, càlàtoria (bineînteles, cînd ai loc, càci 

trenurile sunt tot asa de rare si cu putine locuri) 

cu cl. I costà de la Bucuresti la Craiova 18.000 

lei. Desigur cà si tariful la autobuzele 

particulare autorizate sà facà curse va creste, 

ajungînd pînà la 15.000 lei. 

Vineri, 13 aprilie 

 O veste cu totul neasteptatà s-a ràspîndit 

ca fulgerul în lumea întreagà si a fost publicatà 

si în ziarele noastre de azi : Presedintele 

Statelor Unite, Roosevelt, a încetat subit din 

viatà ieri, în urma unei congestii cerebrale. El 

se afla în ultimul timp la o fermà a sa în 

Georgia, unde voia sà se odihneascà. El a càzut 

victima muncii istovitoare din ultimul timp. 

“Figura lui va ràmîne între cele mai mari ale 

istoriei americane. Politica lui prevàzàtoare, 

energicà si generaosà în acelasi timp, va ràmîne 

pentru îndelungate decenii la baza asezàrii 

viitoare a confederatiei americane, a lumii ». 

 Urmasul sàu la presedentie este, dupà 

constitutia americanà, vicepresedintele, care în 

cazul de fatà este Harry Truman. 

 Anglo-americanii s-au apropiat de Berlin 

la cîtiva zeci de kilometri. In înaintarea lor prin 

Germania au descoperit într-o minà de sare (se 

pare cà au fost condusi acolo de un englez, fost 
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prizonier la nemti) un mare tezaur : 10 vagoane 

aur si alte numeroase lucruri de pret, care 

fuseserà ascunse în minà pentru sigurantà. 

 A plouat în toatà tara si toatà vegetatia s-

a înviorat. In Cismigiu au înflorit magnoliile si 

alti arbusti cu flori galbene si roz, iar frunza a 

început sà aparà în toti arborii. In gràdinile din 

oras, pomii roditori au înflorit. 
Sîmbàtà, 14 aprilie 

 Ca un omagiu adus aceluia ce a fost 

presedintele Roosevelt, ziarele au apàrut azi cu 

chenar de doliu. In oras sunt arborate drapele 

ale Statelor Unite, cu crep de doliu. Jurnalele 

sunt pline de comentarii si de telegrame trimise 

din toate pàrtile lumii în America. Primul 

ministru al Australiei, Curtin, a declarat : « Dupà 

pàrerea mea, presedintele Roosevelt a fost una 

din cele mai màrete figuri din toate timpurile ». 

Actualul presedinte al Statelor Unite, Truman, 

într-o primà declaratie, <a spus> cà va urma 

politica înaintasului sàu, asigurînd întreaga lume 

cà ràzboiul va continua. 

 Atasez aici tàietura dintr-un ziar de azi 

cu portretul fostului presedinte si noului 

presedinte. 

Marti, 17 aprilie 

 De mai bine de o sàptàmînà se vàd trecînd 

pe bulevard grupuri de soldati purtînd capele 

asemànàtoare cu cele rusesti si avînd la brat un 
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semn distinctiv. Acestia sunt, totusi, soldati 

români din Divizia zisà « Tudor Vladimirescu », 

adusi de pe front într-un scop politic. Mergînd 

pe stradà ei cîntà aceleasi melodii pe care le 

cîntà ostasii rusi cînd trec prin oras, cu cuvinte 

românesti, care trebuie sà fie o traducere dupà 

textul rus. Toti acesti soldati români, fosti 

prizonieri la rusi, au fost formati dupà idelile 

bolsevice, pentru a fi sàmînta bolsevismului la 

noi în tarà, alàturi de comunistii pe care-i avem. 

Multi dintre ei au fost înaintati ofiteri si li s-au 

fàcut mari promisiuni de împroprietàrire etc., cu 

conditia de a lucra în tarà în sensul vederilor în 

care au fost instruiti. 

 Ei vor fi trimisi de aici la diferite 

regimente în acest scop. La solemnitatea ce a 

avut loc la regimentul 6 « Mihai Viteazul », unde 

divizia a fost prezentà, iatà ce a spus, între 

altele, primul ministru Groza : « Dacà voi, 

plecînd azi sau mîine de aici, împràstiati în 

diferitele unitàti ale armatei române cîte o 

scînteie din focul sfînt care v-a purtat de pe 

drumurile din lagàrele din Uniunea Sovieticà 

pînà la Tatra si Matra, veti desàvîrsi astfel o 

operà istoricà pentru care acest neam de 

plugari si muncitori và va fi vesnic 

recunoscàtor. » Iar sergentul major Bumbescu, 

din aceastà divizie, care a tinut si el cu acest 

prilej o cuvîntare, a spus: “Noi suntem aceia 
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care vom îndruma pe ostasi si pe ceilalti – càci 

mai sunt unii ràtàciti – pe drumul cel bun si 

adevàrat » etc. (Am reprodus dupà « Universul » 

apàrut azi). 

 Intr-o pungà ràmasà înapoia frontului 

german, a fost fàcut prizonier de càtre armatele 

anglo-americane cunoscutul om politic german 

si ambasador în multe tàri, iar în ultimul timp la 

Ankara, von Pappen. El se refugiase într-o 

colibà de pàdurar. In altà parte, a fost capturat 

generalul Mackensen, azi în vîrstà de 95 ani, 

care în ràzboiul trecut a comandat armata 

germanà si bulgarà pe frontul sudic împotriva 

României. 

Sîmbàtà, 21 aprilie 

 Trupele americane, înaintînd din vest prin 

Germania, au intrat în Cehoslovacia. 

 Germanii care se mai gàsesc în nordul 

Olandei au gàsit de cuviintà , pentru a întîrzia 

înaintarea armatelor anglo-americane, sà rupà 

zàgazurile ridicate împotriva apelor lacului 

Zuider si sà lase astfel liberà revàrsarea apelor 

în cîmpiile obtinute de harnicul popor olandez 

dupà o muncà de zeci si sute de ani.  

Desi Germania a fost mai bine de 

jumàtate ocupatà pînà azi de armatele aliate, 

desi conducàtorii ei stiu cà scàpare nu poate fi, 

totusi, într-un scop neînteles de nimeni, ei 
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continuà sà reziste, distrugînd nu numai tara lor, 

dar si tàrile stràine, nevinovate.  

 Generalul american Eisenhower, seful 

armatelor aliate din Vest, a invitat parlamentari 

englezi si americani sà vinà în Germania pentru 

a vedea, în localitatea Buchenwald (lîngà 

Weimar), cruzimile sàvîrsite de germani în 

lagàrul de prizonieri politici stràini asupra 

acestor prizonieri, a càror singurà vinà a fost cà 

nu au aprobat ideile si metodele regimului 

nazist. Mai înainte s-a mai vorbit de un 

asemenea lagàr în Polonia, Maidanek, în care s-

au sàvîrsit de nemti adevàrate orori. 

 A încetat din viatà acum cîteva zile poetul 

Ion Pillat 

 Ratia de pîine s-a redus la 200 grame pe 

zi si se dà numai de 5 ori pe sàptàmînà, în 

celelalte 2 zile 300 grame màlai de persoanà. 

Duminicà, 22 aprilie 

 Noul presedinte al Statelor Unite, 

Truman, într-o cuvîntare tinutà în fata 

Congresului, dupà ce a aràtat cà « omenirea a 

pierdut pe stegarul eroic al dreptàtii si 

libertàtii » si a declarat cà dînsul va urma 

întrutotul politica lui Roosevelt, repetînd cu 

hotàrîre formula : « capitulare neconditionatà » 

si « nu ne vom tocmi cu acei care au violat 

pacea asupra conditiilor de pace », cà « nimic 

nu va clinti hotàrîrea noastrà de a pedepsi pe 
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criminalii de ràzboi chiar dacà ar fi sà-i urmàrim 

pînà la capàtul pàmîntului » etc., a mai spus 

urmàtoarele cuvinte de naturà sà asigure statele 

mici : « Ràspunderea statelor mari este sà 

slujeascà si nu sà domine popoarele mici ». 

 Ziarul « Universul », apàrut azi sub titlul 

Revolta consiintei, vorbind despre lagàrele în 

care germanii au sàvîrsit cruzimile despre care 

acuma vorbeste întreaga presà mondialà, spune 

între altele : « Valul de indignare universalà 

provocat de lugubrele descoperiri fàcute, pe de 

o parte de armatele sovietice, pe de alta de 

cele anglo-americane, în diferite lagàre naziste 

(Maidanek, Buchenwald, Nordhausen, Belsen 

etc.) creste pe fiecare zi. Omenirea întreagà 

este uluità în fata ferocitàtilor hitleriste si nu e 

om civilizat a càrui constiintà sà nu fie 

cutremuratà vàzînd pînà la ce degradare, pînà la 

ce nivel dee bestialitate au putut ajunge 

conducàtorii si expertii civili si militari ai unui 

popor care a fàcut parte din familia europeanà 

civilizatà », iar, mai departe : « Nu e vorba de 

cazuri izolate, de crime sporadice ale unor 

criminali de rînd. E vorba de o organizatie 

sistematicà, cu clàdiri speciale, cu cuptoare 

speciale, cu instrumente speciale. E vorba de 

întrebuintarea unor mijloace stiintifice de 

torturà si de exterminare, cu o contabilitate 

sinistrà, cu experti în rafinament sadic ». 
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Marti, 24 aprilie 

 Armata rusà, venind din ràsàrit, a intrat în 

Berlin, pe stràzile càruia se dau lupte 

înversunate. 

 Armata francezà, în apus, a cucerit orasul 

Stuttgart. 

 Mîine începe la San-Francisco Conferinta 

marilor puteri, la care sunt invitate si state mai 

mici. A sosit acolo si Molotov, ministrul 

Afacerilor Externe al Rusiei. 

 Chestiunea polonezà nu va fi prea usor de 

rezolvat, mai ales în urma unor fapte recente. 

Dupà cum a fost întelegerea la Yalta, guvernul 

polonez din Varsovia trebuia alcàtuit cu 

elemente din toate partidele democratice 

poloneze, deci si cu personalitàti din guvernul 

polonez de la Londra. Dar, guvernul rus nu 

numai cà nu a permis sà se formeze un astfel de 

guvern dar, chiar acum, imediat înainte de 

conferintà, a încheiat cu guvernul comunist 

provizoriu din Varsovia un tratat de amicitie, de 

ajutor reciproc si colaborare, pretinzînd ca 

reprezentantii acestui guvern sà fie primiti la 

Conferinta de la San-Francisco. 

 Cum va fi rezolvatà aceastà problemà se 

va vedea. 

 In comunicatele Marelui Stat Major 

Român se anuntà în fiecare zi noi înaintàri si 

cuceriri ale armatei române în Cehoslovacia. 
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Vineri, 27 aprilie  

 O telegramà a Agentiei Reuter, publicatà 

în « Semnalul » apàrut azi dupà-amiazà, anuntà 

cà Mussolini a fost luat prizonier lîngà Pallanza 

(Piemont) de càtre patriotii italieni. (Ziarele de 

pe 28 apr. anuntà cà a fost luat prizonier de 

gràniceri la Nesso pe lacul Como, împreunà cu 

Pavolini si Farinacci). 

 Frontul german din Italia de nord, unde 

armatele engleze si americane au început o 

ofensivà acum cîteva sàptàmîni, e pe cale de 

destràmare. Unele unitàti germane si flota de la 

Genova s-au predat. 

 La Berlin, desi orasul e complet distrus, 

germanii continuà sà reziste, desàvîrsind 

distrugerea. Nimeni nu întelege aceastà 

rezistentà, care nu se poate interpreta altfel 

decît cà conducàtorii Germaniei vor sà distrugà 

Germania. 

 Iatà ce desprindem dintr-o circularà a 

Ministerului Educatiei Nationale trimisà tuturor 

scolilor (« Semnalul » de ieri). Dupà ce în 

circularà se aratà cà îndatorirea principalà a 

elevilor este munca scolarà, se adaugà : 

« Elevilor le este permis a se interesa de 

miscàrile sociale antifasciste si, în genere, de 

chestiuni culturale si sociale si pot fi membrii 

asociatiilor de acest fel ». (Prin urmare, actualul 
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regim face din elevii de scoalà exact ceea ce au 

fàcut legionarii, azi urmàriti). 

 Ieri s-a publicat în Monitorul Oficial un 

decret-lege prin care s-a fàcut o nouà reducere 

a limitei de vîrstà pentru magistrati; 64 ani 

pentru primul presedinte, procurorul general si 

presed. de sectie de Curte de Casatie ; 63 ani 

pentru consilierii Curtii de Casatie si primii 

presedinti ai Curtilor de Apel ; 60 ani pentru 

presedintii si consilierii Curtilor de Apel ; 57 ani 

pentru ceilalti magistrati. 

 In urma acestei dispozitii ies la pensie de 

la Curtea de Casatie urmàtorii magistrati : 

Davidescu (actualul prim presedinte), Ariton, 

Grigoriu, Brumà, Perieteanu, Vâlenescu, 

Dobrescu, Catichi, Prodan, Leonida Popescu, 

Bonteanu, Sàlceanu (cei subliniati sunt de la s. 

II). 

Sîmbàtà, 28 aprilie 

 Astàzi a apàrut în ziare o miscare în 

magistraturà în ce priveste Curtea de Casatie si 

Curtea de Apel din Bucuresti. La Casatie, prim 

presedinte a fost numit Oct. Cires, presedinte în 

locul sàu la s. II T. Tànàsescu, consilieri la s. II 

în locul celor pusi în retragere : V. Bàràscu, 

Oct. Pienescu, Iosif Munteanu, Ion Frumusanu, 

Filip Stamu. La celelalte sectii, alti magistrati. 

          S-a anuntat azi cà, încà de joi, armatele 

anglo-americane, venind din apus, si cele 
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rusesti, venind din ràsàrit, au fàcut jonctiunea la 

Torgau, localitate aflatà la 48 km nord-est de 

Lipsca, împàrtind astfel Germania în douà pàrti 

si izolînd armata germanà ce a mai ràmas în 

patru pungi ; trupele generalului american 

Patton se apropie acum de München. 

 Orasul Ventimiglia de pe riviera italianà a 

fost cucerit de trupele franceze. 

 Maresalul Pétain, conducàtorul statului 

francez în timpul ocupatiei germane si care, 

dupà izgonirea germanilor din Franta se 

retràsese în Elvetia, s-a predat autoritàtilor 

franceze si este acum internat într-un fort. 

Duminicà, 29 aprilie 

 O ofertà de capitulare ar fi fost adresatà 

Angliei si Statelor Unite de càtre Himler, Hitler 

aflîndu-se grav bolnav. Anglia si Statele Unite 

au ràspuns cà nu acceptà oferta de capitulare 

decît dacà e fàcutà si Rusiei (ziarele de azi). 

 Generalul Kurt Ditmar, cunoscut 

comentator german, predîndu-se trupelor 

americane la Magdeburg, a declarat cà ràzboiul 

se va termina în cîteva zile. 

 In Bavaria s-a pornit o miscare de 

eliberare prin izgonirea nazistilor. 

 In Italia de nord (Lombardia si Piemont) 

orice luptà a încetat, tancurile americane se 

apropie de Milano. 

Marti, 1 mai 
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 (Vacanta Pastilor 1945) Duminicà seara, 

29 aprilie, am plecat din Bucuresti la ora 6,30, 

cu un tren rapid, pentru a merge la Craiova, 

unde se aflà sotia mea si unde voi ràmîne cele 

douà sàptàmîni ale vacantei de Paste. Cu acest 

tren nu se poate càlàtori decît cu autorizatie 

specialà. Am ajuns la Craiova la ora 1,30 

noaptea. Dupà asteptare de mai bine de o orà în 

restaurantul gàrii, ajuns în stare deplorabilà atît 

din punctul de vedere al curàteniei cît si din 

acela al posibilitàtilor de aprovizionare, un 

hamal mi-a gàsit o gàsit o càrutà cu un cal, în 

care am urcat cele douà geamantane cu care am 

venit, m-am urcat si eu alàturi de càrutas si, 

plecînd ( în Craiova circulatia e permisà chiar 

noaptea), am ajuns acasà la ora 3. Am sunat, a 

iesit sotia mea care m-a primit si care fàcuse 

rost sà-mi trimità peste o jumàtate de orà un 

om care sà mà gàseascà în garà si sà mà ajute 

sà vin acasà. 

 Acasà bine, totul în ordine, afarà de 

îngrjoràrile ce apasà asupra tuturora si 

scumpetea care, desi nu e atît de mare ca la 

Bucuresti, totusi este împovàràtoare (am plàtit 

càrutasului pentru transportul de la garà – acasà 

1.000 lei, si-mi cerea la început 1.500). 

 Astàzi, fiind 1 mai, s-au luat de guvern 

dispozitiuni sà ia parte la manifestatii, în toate 

orasele si comunele, cît mai multi cetàteni si 
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scolile. Am vàzut trecînd pe stradà càtre locul 

de defilare un fel de care alegorice, urmate pe 

jos de o parte din populatie, mai ales lucràtori. 

Au fost la locul adunàrii, dupà cum se spune, 

vreo 70 de care alegorice reprezentînd tot felul 

de profesiuni, cu inscriptiuni între care una din 

cele mai importante era : « Tràiascà Maresalul 

Stalin ». S-au împàrtit insigne rosii cu ciocanul 

si secera. 

 In gràdinà, sotia mea si cucoana 

Margareta au avut grijà de flori si zarzavat, 

totul fiind curat si crescînd frumos. 

 Asearà, la radio Londra, s-a comunicat 

cà, dupà ce Mussolini si cîtiva din colaboratorii 

sài au fost prinsi si împuscati, cadavrele lor au 

fost làsate pe stradà pentru ca populatia sà-i 

vadà. 

Miercuri, 2 mai 

 Asearà, ascultînd Radio Londra la 

aparatul càpitanului Hâncu, am auzit 

comunicarea cà rusii au alcàtuit la Moscova un 

guvern austriac, fàrà a lua avizul aliatilor 

englezi si americani. S-a mai transmis, de 

asemenea, stirea cà resturile armatei germane 

de la Berlin luptà strîns unite în jurul lui Hitler. 

 Astàzi, atît la radio german cît si la cel 

român, s-a comunicat cà Hitler a càzut (a murit) 

ieri în luptele de la Berlin ; cà comanda armatei 

pe mare si uscat a luat-o amiralul Doënitz care 
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a declarat cà va continua ràzboiul contra Rusiei, 

dar nu si contra Angliei si Statelor Unite. 

 S-a comunicat, de asemenea, cà pe 

frontul de apus, englezii si americanii au fàcut 

prizonieri pe generalul Rundstaedt si pe Horthy, 

fostul regent al Ungariei. 

Joi, 3 mai 

 Radio America ( retransmisiune din 

Londra) a comunicat asearà cà trupele germane 

ce se mai gàseau în Italia au capitulat, 

predîndu-se trupelor anglo-americane conduse 

de generalul Alexander. 

 Astàzi, în ziarul « Situatia » ce apare în 

Craiova (ziarele din Bucuresti vin la Craiova cu 

mari întîrzieri), am vàzut publicat cà si armata 

germanà ce se mai gàsea la Berlin a capitulat, 

predîndu-se rusilor. 

Duminicà, 6 mai. Plenita. Prima zi de Paste 

 ...Conform hotàrîrii luate, trupele 

germane se predau rînd pe rînd în vest 

englezilor si americanilor. In Olanda si 

Danemarca o completà capitulare; Regele 

Danemarcei, Cristian, a dat o proclamatie 

pentru poporul danez, în sfîrsit liberat. Aceleasi 

capitulàri se petrec si în sud, la München, 

Insbruch etc… 

 Dupà comunicatele la radio din Londra, 

pînà acum numàrul prizonierilor germani luati 
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prin capitulare si, mai înainte, prin luptà, de la 

invazie, se ridicà la 5 milioane. 

 Amiralul german Dönitz, care acum se 

aflà în Norvegia si care a luat comanda supremà 

a trupelor, a dat ordin ca fortele germane sà nu 

mai sàvîrseascà nici un fel de distrugere ci sà 

predea tot de a mai ràmas, în bunà stare, 

englezilor si americanilor, predîndu-se apoi ei 

însisi. In schimb, ordinul este ca trupele ce se 

gàsesc în fata fortelor ruse sà lupte mai 

departe, pentru a nu làsa ca teritoriul german sà 

fie mai departe invadat de rusi, de la care se 

asteaptà ràzbunàri si excese. 

 De la San Francisco, unde se tine marea 

conferintà, iatà ce se comunicà prin Radio 

Londra : 16 fruntasi democrati polonezi, agreati 

de Anglia si Statele Unite, din care se vede cà o 

parte erau destinati sà ia parte la alcàtuirea 

guvernului polonez, asa cum se hotàrîse la 

Yalta, au fost arestati de autoritàtile rusesti si 

dusi la Moscova, încà de la sfîrsitul lunii martie. 

Despre soarta lor nu se stia pînà acum nimic. 

Fiind întrebat acum Molotov, ministrul de 

Externe al Rusiei, care acum se aflà la 

Conferinta de la San Francisco, acesta a 

comunicat, dupà ce mai întîi a luat informatii de 

la Moscova, cà fruntasii polonezi sunt arestati la 

Moscova, unde urmeazà a fi judecati pentru 
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propagandà împotriva armatei rosii si pentru 

sabotaj !! 

 Aceasta a fàcut pe ministrii de externe ai 

Angliei si Statelor Unite, Eden si Stettinius, sà 

declare cà chestiunea polonezà deocamdatà nu 

va mai forma obiectul de discutie dintre acele 

state si reprezentantul sovietelor. Desigur, 

faptul acesta a nemultumit foarte mult pe 

anglo-americani. 

Marti, 8 mai 

 Radio Londra a comunicat azi de 

dimineatà cà ieri s-a semnat actul prin care 

Germania a capitulat fàrà conditiuni fatà de cele 

trei mari natiuni cu care a luptat pînà acum : 

Anglia, Statele Unite si Rusia, ceea ce 

însemneazà cà a încetat ràzboiul cu Rusia, care 

a continuat pînà acum, si cà ràmàsite de armate, 

nepredate pînà acum, s-au predat.  

 Asadar, ràzboiul din Europa, care dureazà 

de aproape 6 ani si care a adus atîtea suferinte 

si distrugeri, a încetat. 

 Ziua de azi si cea de mîine vor fi socotite 

în Anglia ca sàrbàtori nationale. Astàzi, la ora 

15, primul ministru Churchill, al Angliei, va 

vorbi în fata Parlamentului englez, fàcînd 

declaratii privitoare la capitulare, iar Regele 

Angliei se va adresa popoarelor sale, desearà, 

la ora 9. 
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 In toatà lumea, s-au fàcut mari 

manifestatii pentru acest eveniment. 

Seara, la ora 8, la postul de radio se 

comunicà stirea cà pe frontul cehoslovac, unde 

se aflà si armata românà, luptele încà nu au 

încetat. E singurul loc unde ele încà mai 

dàinuiesc, cu tot ordinul dat de comandamentul 

suprem german pentru încetarea oricàror 

ostilitàti si pentru capitulare. 

La ora 8,45, de la Londra, transmisiune în 

limba românà chiar de la locul manifestatiei, 

piata Buckingam, unde se aflà si palatul regal. 

Se aude rumoarea publicului care manifesteazà. 
La ora 9, Regele Angliei se adreseazà 

popoarelor sale în limba englezà ; vorbeste rar, 

pronuntînd cît mai clar fiecare cuvînt. 

Miercuri, 9 mai 

 Astàzi si mîine, dupà cum s-a anuntat la 

radio, se va sàrbàtori în toatà tara « Ziua 

Victoriei ». 

Joi, 10 mai 

 Astàzi de dimineatà am plecat cu tràsura, 

cu sotia mea, cu Natalia si Nicu, la Craiova. Am 

avut o zi frumoasà, cu soare. Pe un parcurs de 

60 km am respirat aerul cald al cîmpiilor. 

 Prin sate, desi azi e 10 mai si a doua zi a 

serbàrii Victoriei, nu se vede nici o miscare de 

entuziasm. Dupà ce am ajuns la Craiova si am 

stat de vorbà cu cei care au fost la manifestatie, 
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pe stradà, am aflat cà si la Craiova a fost 

aceeasi stare sufleteascà. 

 Atîta vreme cît avem în tara noastrà 

armata rusà care absoarbe cea mai mare parte 

din mijloacele noastre de trai si tinzînd sà 

introducà în tarà bolsevismul, populatia tàrii 

noastre nu se poate bucura. 

Duminicà, 13 mai (Bucuresti) 

 Ieri la prînz am avut la Craiova o masà cu 

prieteni invitati. 

 Azi noapte la ora 2 am plecat din Craiova 

cu un tren accelerat (rapid-curier). In vagonul 

zis de serviciu, desi nu se poate càlàtori decît 

cu tichet, au fost foarte multi càlàtori care au 

obtinut permisiunea de a càlàtori în acelasi 

vagon, însà fàrà locuri pe scaun. Impreunà cu 

mine a venit în acelasi vagon colegul meu I. 

Popescu. 

 Am ajuns la Bucuresti aproape de ora 9. 

M-a asteptat în garà Natalia si Ileana. Acasà am 

gàsit bine. 

 S-a comunicat la radio si e scris azi în 

ziare, cà Göring si Himmler, doi din conducàtorii 

nazisti, au fost capturati de trupele anglo-

americane. 

 Incà de acum cîteva zile, camuflajul 

luminilor a fost ridicat în toatà tara. 

Luni, 14 mai 
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 Primul ministru al Marii Britanii, 

Churchill, a tinut asearà un discurs la radio, 

reprodus în rezumat în ziarele de azi dupà 

amiazà (« Semnalul »). Dupà ce expune 

momentele grele prin care a trecut Anglia în 

timpul ràzboiului si aratà cà de acum înainte mai 

este mult de fàcut, spune, între altele : « Pe 

continentul Europei trebuie însà sà asiguràm cà 

telurile simple si onorabile pentru care noi am 

intrat în ràzboi nu sunt înlàturate sau trecute cu 

vederea în lunile urmàtoare succesului nostru si 

cà cuvintele libertate, democratie si eliberare 

nu sunt deformate în raport de semnificatia lor 

adevàratà, asa cum am înteles-o noi… 

 Sà ne trudim ca organizatia mondialà pe 

care Natiunile Unite o fàuresc la San Francisco 

sà nu devinà un nume inutil, sà nu devinà scut 

pentru cel puternic si bàtaie de joc pentru cel 

slab ». 

 Austria s-a declarat independentà. Textul 

declaratiei de independentà cuprinde: 

“Republica democratà a Austriei este restabilità 

în baza Constitutiei din 1920. Guvernul 

provizoriu este alcàtuit din partidele antifasciste 

din Austria » etc.(telegrama e de la Londra). 

 Azi a început în fata Tribunalului 

poporului judecarea «criminalilor de ràzboi» (v. 

pag. urm. învinirea ce li se aduce). Printre 

acuzati se aflà si cîtiva generali : Nicolae 
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Macici, C. Trestioreanu, Cornel Calotescu, un 

colonel, un locotenent, un sublocotenent, un 

plutonier. Presedintele acestui tribunal este un 

magistrat, Ilie T(z)abrea, consilier la Curtea de 

Apel din Bucuresti ; judecàtorii sunt delegati ai 

grupàrilor de formeazà guvernul.   

 Acum cîteva zile, Molotov, ministrul de 

Externe rus, a plecat de la San Francisco, unde 

se tine conferinta celor 40 de state. 

Vineri, 18 mai 

 Judecarea « criminalilor de ràzboi » 

continuà la Tribunalul poporului. Dezbaterile 

stenografiate sunt publicate în ziare pe pagini 

întregi. Invinuirea ce li se aduce este cà, dupà 

ce elemente ruse din Odesa au aruncat în aer 

clàdirea în care se instalase Statul major al 

armatei române ce reusise a intra în Odesa, din 

care cauzà s-au ordonat represalii, aceste 

represalii au fost excesive, împuscîndu-se sau 

spînzurîndu-se mai multe mii de oameni.  

Nu e de ajuns cà ziarele sunt pline de 

reportajele procesului, dar s-au lipit pe stràzi, 

pe peretii caselor si afise mari cu ilustratiuni în 

care se vàd oamenii spînzurati sau grupuri 

(printre care femei si copii), ca ducîndu-se spre 

locul de executie. Dedesubtul lor e scris : 

« Poporul nu uità ». 

Ziarele rusesti învinuiesc pe comandantii 

americani si englezi cà au primit pe maresalul 
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Göring, care s-a predat prizonier, cu prea multà 

politete. De la cartierul general al fortelor 

expeditionare aliate se comunicà, însà, cà 

Göring a fost tratat strict în conformitate cu 

Conventia de la Geneva. 

O càldurà mare s-a làsat pe pàmînt. 

Termometrul indicà în timpul zilei în casà 25-26 

grade. Se simte nevoie de ploaie pentru 

semànàturi. 

Luni, 21 mai 

 Sf. Constantin si Elena, ziua onomasticà a 

mea si a sotiei mele. O trecem, ea la Craiova, 

eu la Bucuresti. 

 Asa numita « Uniune patrioticà », despre 

care se spune cà e formatà si condusà mai mult 

de evrei, convoacà de mai multe zile, aproape în 

fiecare zi, întruniri dupà care, apoi, urmeazà 

manifestatii în fata clàdirii unde « Tribunalul 

poporului » judecà pe « criminalii de ràzboi », 

cerîndu-se cu strigàte pedeapsa  cu moartea 

pentru cei judecati, în asa fel ca sà audà si 

membrii tribunalului si toatà lumea adunatà 

acolo…  

 Printre cei ce sunt judecati la acel 

tribunal se aflà, pe lîngà militarii cu represaliile 

de la Odesa, fostul guvernator al Bucovinei, 

Calotescu, cu cîtiva colaboratori ai sài, pentru 

tratamentul evreilor ridicati din Cernàuti si 

trimisi în Transnistria, precum si inclupatii care 
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au aplicat rele tratamente internatilor din 

lagàrul de la Tg. Jiu. 

 Inginerul Gigîrtu si prof. Manoilescu nu au 

mai fost trimisi în judecatà de Tribunalul 

poporului pentru dezastrul tàrii (semnarea 

Dictatului de la Viena prin care Transilvania de 

nord a fost cedatà ungurilor), constatîndu-se cà 

ei au fost siliti s-o facà. 

 Maresalul Tito al Iugoslaviei, ocupînd 

orasul italian Trieste, nu voieste sà-l mai 

pàràseascà, cu toatà întelegerea ce a avut 

anterior cu generalul englez Alexander, cà orice 

pretentie de teritoriu nu se va ridica decît la 

încheierea pàcii. 

 Englezii, la postul de radio Londra, se 

aratà nemultumiti de fapta lui Tito. 

Marti, 22 mai 

 In ziarul « Universul » de azi este publicat 

cà duminicà s-au tinut în Capitalà, în diferite 

sàli, 44 întruniri convocate de « Uniunea 

patriotilor », pentru a se cere pedeapsa cu 

moartea « criminalilor de ràzboi ». La una din 

aceste întruniri a vorbit si Vlàdescu-Ràcoasa, 

ministrul nationalitàtilor. 

 S-au publicat în ziare, pe pagini întregi, 

cuvîntàrile acuzatorilor publici contra acuzatilor 

în fata Tribunalului poporului. Cînd, însà, a fost 

vorba sà se redea si apàrarea ce si-au fàcut 

acuzatii, fie prin apàràtorii lor, fie ei personal, 
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aceasta a fost redusà la vreo 20 rînduri dintr-o 

coloanà. 

 Azi urmeazà sà se pronunte hotàrîrea. 

 Se tine acum în Bucuresti un mare 

congres al « Arlusului », pentru strîngerea 

relatiilor de prietenie cu Rusia. 

 Intre Rusia si România a intervenit un 

tratat comercial pentru schimburi de màrfuri. 

Miercuri, 23 mai 

 Dupà cum se vede din tàietura de jurnal 

ce atasez aici, cea mai mare parte din cei 

judecati la Tribunalul poporului au fost 

condamnati la moarte. Printre ei se aflà 

generalii Macici, Trestioreanu, Calotescu. 

Vineri, 25 mai 

 Guvernul englez condus de Churchill a 

demisionat. Cauza : primul ministru, vàzînd cà 

una din grupàrile politice care a colaborat pînà 

acum la guvern, si anume partidul laburist, nu 

mai este unanimà în pàrerea de a se continua 

aceastà colaborare, fiind de pàrere cà trebuie sà 

se facà o nouà consultare popularà, n-a ezitat 

sà tragà toate consecintele, demisionînd. 

Regele George a însàrcinat cu formarea 

noului guvern tot pe fostul prim ministru, 

exponent al partidului conservator, care are 

majoritàti în Camerà. Parlamentul va fi dizolvat 

la 15 iunie si în iulie vor avea loc alegeri. 
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Miercuri noaptea s-a sinucis, prin 

otràvire, la Cartierul general al Armatei a 2-a 

britanice, Himmler, colaboratorul cel mai 

apropiat al lui Hitler. Substanta cu care s-a 

otràvit a fost cianurà de potasiu. El a murit în 

15 minute. 

Duminicà, 27 mai  

 O mare îngrijorare ne-a cuprins 

sufletele : în tarà este o secetà cum de mult nu 

a mai fost. Cerul e aproape mereu senin, 

soarele arde si, mai în fiecare zi, bate un vînt 

uscat care amenintà sà pîrjoleascà si sà distrugà 

semànàturile si pe cele de toamnà si pe cele de 

primàvarà. Recolta de grîu de anul trecut, atît 

de îmbelsugatà cum nu a fost de multà vreme în 

tarà, ar fi putut ajunge pentru hranà cel putin 

pentru doi ani. Dar ea a fost ridicatà în mare 

parte de armatele rusesti. 

 Toatà lumea se întreabà : ce ne vom face 

dacà seceta continuà si reuseste sà distrugà 

totul ? 

 Cînd scriu aceste rînduri, afarà soarele 

arde si bate un vînt de zgîltîie toate usile. Din 

cînd în cînd se adunà cîtiva nori pe cer, dar ei 

se risipesc în curînd si cerul ràmîne sticlos ca si 

mai înainte. Dupà asemenea càlduri ce le avem 

acum, veneau furtuni cu fulgere si tràznete si 

ploi repezi. Acum, chiar cînd sunt nori, nu se 

vàd deloc fulgere. 
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 Traiul a devenit aproape insuportabil. 

Desi guvernul de acum a promis cà va face 

astfel ca viata sà se ieftineascà, rezultatul este 

cà ea se scumpeste din zi în zi.  

 Untura de porc a ajuns la 6.000 lei kg, o 

gàinà 7-8.000 lei, si se gàsesc foarte greu. In 

piatà, o legàturà de 10 fire de ceapà verde 100 

lei ; o salatà 70-100 lei ; cîteva fire de pàtrunjel 

si màrar 70 lei ; 1 kg de mazàre boabe, nouà, în 

teci, 500-700 lei ; pîinea, nu prea scumpà, 85 

lei 600 grame dar, pentru obtinerea ei, se fac 

cozi lungi la brutàrii. 

 Unde vom ajunge oare ? Cu ce vom trài 

de acum înainte ? Ulei, populatia nu a mai vàzut 

de mai bine de un an, zahàr, dupà un ràstimp de 

cîteva luni, s-a dat, acum vreo douà luni, cîte 

400 grame de persoanà si cred cà de acum 

înainte nu vom mai avea deloc. 

 Armata rusà nu pleacà din tara noastrà si 

continuà sà adune provizii din toatà tara.  

Vineri, 1 iunie 

 Luni s-a judecat la Curtea de Casatie, s. 

II, recursul fàcut de cei condamnati de Tribualul 

poporului ca criminali de ràzboi, împotriva 

deciziei de condamnare. Din completul care a 

judecat, eu nu am fàcut parte. Cum legea 

respectivà (pentru sanctionarea celor vinovati 

de dezastrul tàrii sau de crime de ràzboi) nu 

prevede decît douà motive de recurs pentru cei 
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condamnati : rea constituire a instantei de 

judecatà si gresità aplicare a legii la faptele 

constatate (în pr. penalà, în afacerile obisnuite 

sunt 20 motive de recurs), si cum motivele au 

fost gàsite neîntemeiate, recursul a fost 

respins. 

 Ieri s-a judecat la Sectiile-Unite 

recursurile acelorasi inculpati pentru 

neconstitutionalitatea unor dispozitii de lege, 

din care cele mai importante motive au fost 

privitoare la : pedeapsa cu moartea, confiscarea 

averilor, restrîngerea dreptului de recurs. 

 S-a sustinut de procurorul general cà 

articolele din Constitutia din 1923 care prevàd 

cà pedeapsa cu moartea si confiscarea averilor 

au fost modificate pentru cazul criminalilor de 

ràzboi de un decret regal din 11 octombrie 

1944, care completeazà decretul din 2 

septembrie 1944 de repunere în vigoare a 

Constitutiei si cà, deci, pedeapsa cu moartea si 

confiscarea, prevàzute în legea privitoare la 

criminalii de ràzboi, este constitutionalà. Cà, de 

asemenea, restrîngerea dreptului de recurs la 

numai douà motive, prevàzute în lege, nu este o 

dispozitie împotriva Constitutiei care, într-

adevàr, garanteazà acest drept, dar nu-i fixeazà 

si întinderea. 

 Majoritatea consilierilor ce au compus 

Sectiile-Unite au fost de pàrerea procurorului 
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general si, deci, recursurile au fost respinse. 

Nouà (9) dintre consilieri, însà, si anume : eu, 

Vasile Ràdulescu (Siliu), Nicolau, Dobrotescu, 

Bàràscu, Spoialà, Stànculescu, Henri 

Zamfirescu, Niculescu-Periet(z)eanu am fost, în 

ce priveste pedeapsa cu moartea  si 

confiscarea, de pàrere contrarà si anume cà nu 

rezultà destul de clar din decretul regal de la 11 

octombrie 1944 cà Constitutia, în ce priveste 

pedeapsa cu moartea si confiscarea, cu 

aplicatie la criminalii de ràzboi, ar fi fost 

modificatà si, deci, am fost de pàrere cà 

motivele de recurs privitoare la pedeapsa cu 

moartea si confiscarea sà fie admise.  

Consecinta admiterii acestor motive ar fi 

fost cà dosarul s-ar fi restituit Tribunalului 

poporului pentru a aplica altà pedeapsà, fie 

chiar aceea a muncii silnice pe viatà. 

 Pàrerea noastrà, a minoritàtilor, însà, nu 

am putut-o exprima decît verbal, notîndu-se pe 

lista consilierilor ràspunsul. Aceastà pàrere, 

însà, nu va figura separat în hotàrîrea ce se va 

redacta, fiindcà Legea Curtii de Casatie 

interzice mentionarea pàrerii minoritàtii în 

completele de recurs si obligà pe magistratii în 

minoritate sà semneze hotàrîrea alàturi de 

magistratii ce au format majoritatea. 

 Cuprinsul decretului regal în baza càruia 

s-a hotàrît de majoritate, prin interpretarea lui, 
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cà Constitutia a fost modificatà pentru cazul de 

care e vorba, este urmàtorul (publicat în Mon. 

of. din 11 oct. 1944) : Art. unic. La finele art. IV 

din Inaltul Decret Regal no. 1626 din 31 aug. 

1944, publicat în Mon. of. no. 202 din 2 sept. 

1944, de adaugà urmàtoarele aliniate: 

 Legile speciale vor prevedea conditiile în 

care vor putea fi urmàriti si sanctionati toti acei 

care, în orice calitate si sub orice formà, au 

contribuit la dezastrul tàrii, în special în ràzboiul 

purtat împotriva Natiunilor Unite. 

 Aceste legi vor putea prevedea si màsuri 

pentru urmàrirea averilor lor. 

 Dat în Buc. la 10 oct. 1944, Mihai 

(urmeazà numele ministrilor). 

 De curînd a apàrut un decret lege prin 

care epuratia în administratiile publice se 

prelungeste pînà la 15 iunie (expira la 1 iunie). 

 Un eveniment international destul de 

grav, prin timpul si împrejuràrile în care se 

produce, s-a petrecut de curînd. Un conflict 

armat, desi redus ca întindere, s-a nàscut între 

Siria si Liban de o parte si Franta de altà parte. 

Cu pretentia de a-si apàra interesele sale în 

aceste tàri, Franta a debarcat în Siria un grup 

de trupe înarmate. Siria si Libanul, càrora li s-a 

promis independenta si care, de altfel, au 

reprezentantii lor la San Francisco, au protestat 

si s-au opus. Aceasta a determinat pe francezi 
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sà bombardeze cu tunurile si avioanele orasul 

Damasc si un alt oras si sà lupte cu infanteria. 

 Pentru cà prin aceste tàri e unul dintre 

drumurile prin care englezii transportà 

materialele si oamenii necesari pentru ràzboiul 

din Japonia, guvernul englez a trimis generalului 

De Gaulle, conducàtorul de azi al Frantei, 

aproape un ultimatum, cerînd sà-si retragà 

trupele în baràci, suspendînd orice ostilitate, 

altfel va da ordin comandantului englez în 

Orientul mijlociu sà intervinà. « Cînd focul va 

înceta si ordinea va fi restauratà, zice mai 

departe mesajul guvernului englez, vom fi 

pregàtiti sà începem discutii tripartite aici, la 

Londra, asupra acestui subiect. » 

 Guvernul nord-american a trimis 

generalului De Gaulle o notà asemànàtoare : 

« S-a creat impresia în Statele Unite si în alte 

pàrti, zice acea notà, cà reprezentantii francezi 

au folosit amenintarea cu forta spre a obtine de 

la Siria si Liban concesiuni de naturà politicà, 

culturalà si militarà… Este important ca în 

momentul cînd este pe punctul de a fi creatà 

organizatia de securitate internatioalà de la San 

Francisco, pentru a se stabili încredere în 

eficacitatea ei viitoare, toate natiunile, atît cele 

mari cît si cele mici, sà se abtinà de la orice act 

ce ar putea trezi bànuilala cà un membru al 

viitoarei organizatii ar urmàri o politicà ce nu 
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este în conformitate cu spiritul si principiile pe 

care aceastà organizatie este chematà sà le 

apere » etc. 

Sîmbàtà, 2 iunie 

 Ieri, vineri, adicà a doua zi dupà ce s-a 

pronuntat Curtea de Casatie în Sectii-Unite, 

respingînd recursurile în neconstitutionalitate 

ale condamnatilor pentru crime de ràzboi, 

primul ministru Groza si ministrul de Justitie 

Pàtràsacanu s-au prezentat Regelui cu cererile 

de gratiere ale condamnatilor si l-au rugat sà 

aprobe comutarea pedepsei, din pedeapsa cu 

moartea în muncà silnicà pe viatà. Regele a 

aprobat. 

 Aceastà interventie a primului ministru si 

a ministrului de Justitie a produs însà 

nedumerire si iatà din ce punctde vedere. In 

timpul cînd acei càrora li s-a cerut comutarea 

pedepsei se judecau laTribunalul poporului, s-

au tinut cu consimtàmîntul guvernului si, poate, 

cu îndemnul lui, sute de întruniri în Bucuresti, la 

care au luat parte si unii ministri ca Vl. 

Ràcoasa, si s-a manifestat zgomotos în fata 

Tribunalului poporului, cerîndu-se pedeapsa cu 

moartea acelor ce se judecau si ai càror 

apàràtori erau adeseori împiedicati de a se 

prezenta în fata tribunalului pentru a-si împlini 

oficiul de apàràtori. 
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 Rar s-a vàzut, cred, în istoria modernà a 

tàrii noastre o mai mare imixtiune a puterii 

executive în atributiile unei institutii 

judecàtoresti, fie ea si popularà, cum a fost 

aceasta. 

 Imensa majoritate a populatiei Tàrii 

Românesti a fost împotriva pàrerii de a se aplica 

pedeapsa cu moartea si, poate cà însisi 

judecàtorii ce au pronuntat-o nu au admis-o, 

cel putin pentru unii din inculpati, decît 

împotriva vointei lor. 

 Dar, în sfîrsit, în conditiile în care s-a 

fàcut judecata, pedeapsa cu moartea s-a 

aplicat. 

 Dar, abia aplicatà pedeapsa, se cere 

comutarea ei. Se întelege cà schimbarea 

pedepsei a produs satisfactie în public. Dar 

lumea se întreabà: de ce, dacà ti s-a pàrut cà 

pedeapsa cu moartea e prea gravà, ai cerut prin 

zeci de mii de guri ale cîtorva partizani purtati 

în diferite sàli si în manifestatii aplicarea ei. 

 Si, ràspunsul nu poate fi decît acesta: 

guvernul a vrut sà aparà în ochii populatiei ca 

foarte màrinimos si, deci, sà atragà simpatia lui. 

 Dar, oare a reusit? Càci contradictia de 

mai sus prea sare în ochi tuturor     

 Ostilitàtile din Siria au încetat. Guvernul 

francez, ca si cel sirian si libanez, au primit un 
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arbitraj la Londra pentru diferendul ce se 

iscase. 

 In Bucuresti, dupà cum se stie, a fost o 

adevàratà nàvalà de oameni, unii veniti 

dinnevoie, ca refugiati, altii pentru diferite 

afaceri sau specualtiuni. Din aceastà cauzà, 

populatia Bucurestilor aproape s-a îndoit, ceea 

ce a fàcut aprovizionarea foarte grea, a scumpit 

enorm alimentele si chiriile. 

 Prefectura Politiei Capitalei a dat o 

decizie prin care ordonà ca refugiatii din 

Ardealul de nord si din alte provincii, care se 

gàsesc cu rost saufàrà rost în Bucuresti, sà 

pàràseascà în 45 zile orasul, altfel vor fi 

internati în lagàr. 

Luni, 4 iunie 

 In ziarul « Semnalul » apàrut azi se 

reproduce un articol din ziarul rus « Pravda », în 

care autorul, redactor diplomatic al ziarului, 

scrie cu privire la situatia polonezà, între 

altele : « Printre grupurile de reactionari care 

duc campanie desàntatà împotriva consolidàrii 

victoriei dobîndite si a organizàrii pàcii, unul 

dintre primele locuri revine clicei polonezilor 

emigranti, nu atît prin importanta influentei, ci 

prin zelul desfàsurat de aceastà clicà. Tabàra 

aventurierilor polonezi desfàsoarà o activitate 

febrilà. Se anuntà chiar o nouà reorganizare. 

Comandantii sefi au si fost schimbati. Faimosul 
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Bor. Komarowski a luat locul lui Anders. 

Emigrantii polonezi iau màsuri urgente pentru a 

spori numàrul fortelor lor armate. Cetàtenii 

polonezi care se aflau în captivitatea germanilor 

sau se gàseau în Germania la lucru, fac obiectul 

unie activitàti suspecte.  

 Dupà cum aratà corespondentul Agentiei 

Pat, li se va permite acestor polonezi sà se 

înapoieze acasà. In primul sàu ordin de zi, Bor. 

Komarowski a recunoscut cu cinism cà victoria 

dobîndità asupra Germaniei nu i-a fàcut nici o 

bucurie. Aceastà declaratie aruncà o luminà 

puternicà asupra caracterului activitàtii pe care 

Bor. Komarowski are de gînd sà o desfàsoare în 

asteptarea momentului cînd va putea sà-si 

lanseze trupele sale” etc. 

 Generalul De Gaulle a adus critici aspre, 

prin declaratiile sale, actiunii Marii Britanii în 

Siria si Liban, care au dus la somarea trupelor 

franceze sà înceteze orice lupte în Siria. 

Aceasta va provoca critici tot atît de aspre din 

partea englezilor (corespodentul diplomatic al 

Agentiei Reuter). 

 De mai mult timp, pe str. Lipscani, pe str. 

Bursei, pe Calea Victoriei în apropiere de 

Lipscani, se vàd grupuri foarte mari de oameni 

fàrà nici o treabà : stau de vorbà între ei în 

diferite limbi si Dumnezeu stie cu ce tràiesc si 

ce pun la cale. Se spune cà sunt evrei adusi în 
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mare numàr din Ungaria si din alte pàrti, nu stiu 

cu ce scop. Se spune cà li se gàsesc, prin 

rechizitie, diferite case de locuintà, în timp ce 

românilor din alte pàrti li se spune sà 

pàràseascà Bucurestiul. 

 Dupà atîta vreme de secetà azi, în sfîrsit, 

a plouat, nu mult, dar îndeajuns ca sà învioreze 

vegetatia pînà la alte ploi. Odatà cu stîngerea 

norilor pe cer s-au si vàzut fulgere si s-au 

auzit bubuituri. Pînà aici, chiar cînd se adunau 

nori pe cer, niciodatà nu s-au vàzut fulgere. 

Poate dacà asemenea ploi cad în toatà tara  mai 

e o sperantà de îndreptare a recoltei,chiar 

partialà. 

Marti, 5 iunie 

 Au fost judecati la Tribunalul poporului un 

numàr de 14 ziaristi inculpati cà, sub regimul 

trecut, s-au pus în slujba hitlerismului. Ieri s-a 

pronuntat sentinta. Doi din ei, Pamfil Seicaru si 

Grigore Manoilescu (dispàruti acum, nu se stie 

unde) au fost condamnati la moarte ; altii, 

printre care Romulus Dianu, Romulus Siesanu, 

Nichifor Crainic, Stelian Popescu, Ilie Ràdulescu 

etc. au fost condalnati la detentie grea pe viatà 

sau pe timp nemàrginit. Atasez aici tàietura din 

“Universul” cu pedepsele aplicate. 

Miercuri, 6 iunie 

 Ziarele de azi publicà un interviu al 

primului ministru român, Groza, acordat ziarului 
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« Nepszava » din Budapesta, în care primul 

ministru, <propune> un fel de uniune între 

România si Ungaria. « Ardealul nu mai este un 

zid despàrtitor pentru noi, românii, ci o 

adevàratà punte spre Ungaria, spune primul 

ministru si apoi urmeazà : personal sunt un 

adept al Uniunii vamale cu Ungaria. Schimbul de 

màrfuri va trebui sà fie în viitor liber… Cred cà 

este absolut necesar ca restrictiile privitoare la 

eliberarea de pasapoarte sà înceteze… E în 

interesul comun ca România si Ungaria sà se 

prezinte la Conferinta pàcii cu puncte de vedere 

comune. Nu încape îndoialà cà o asemenea 

atitudine va fi primità cu bunàvointà de càtre 

Natiunile Unite » etc. 

 La aceastà declaratie a primului ministru 

român, ministrul de Externe al Ungariei a 

ràspuns cà Ungaria primeste cu bucurie mîna 

întinsà de România. 

 Desigur, cele douà declaratii au fost 

fàcute cu învoirea sau poate chiar din inspiratia 

guvernului rus. 

Miercuri, 13 iunie 

 Dupà putinele ploi càzute la 4 iunie, cu 

totul insuficiente ca sà sature pàmîntul si 

plantele de umezealà, s-a asezat din nou o 

perioadà de secetà. Un coleg care a venit ieri 

din Craiova îmi spunea cà în Oltenia seceta a 

fost poate si mai asprà si cà, din Craiova la 
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Pitesti, porumbul s-a uscat deasupra 

musuroiului, iar grîul a ràmas foarte mic si 

poate cel mult sà producà o cantitate de boabe 

necesarà viitoarelor semànàturi. Si, în acest 

timp, rusii îsi hrànesc în tara noastrà trupele lor 

care nu pleacà si transportà mereu vite, cereale 

si tot felul de bunuri în Rusia. 

Generalul american Eisenhower, 

comandantul suprem aliat care a pregàtit si 

reusit debarcarea trupelor americane si engleze 

în apus si apoi invadarea si învingerea 

Germaniei, a fost primit în mod triumfal la 

Londra, unde i s-a dat cetàtenia de onoare si 

unde i s-a predat, în semn de omagiu, sabia pe 

care o purta generalul englez Wellington în 

lupta de la Waterloo, unde Napoleon a fost 

învins.  

Intrebat de ziaristi, generalul Eisenhower, 

dupà ce a anuntat slàbirea în legàturà cu ordinul 

de ne-fraternizare cu germanii (a fost dat un 

asemenea ordin pentru a aràta germanilor cît 

ràu au adus omenirii prin ràzboiul pe care l-au 

fàcut), a adàugat : « Nici ostasii Statelor Unite, 

nici ostasii Marii Britanii nu vor înceta vreodatà 

sà se poarte prietenos cu copiii, indiferent de 

nationalitatea acestora. » Apoi, a declarat cà 

socoteste drept realà moartea lui Hitler, cà 

Statele Unite deplaseazà trupe spre Japonia cu 

rapiditatea fulgerului si cà Japonia le simte 
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apropiindu-se, si cà pàrerea sa în privinta 

rusilor este cà acestia doresc pacea. 

Sîmbàtà, 16 iunie 

 Ziarele de azi publicà stirea cà fostul 

ministru de Externe al Germaniei, Ioachim von 

Ribbentrop a fost gàsit si capturat la Hamburg, 

într-o casà dintr-un cartier sàrac, la al 5-lea 

etaj, de càtre locotenentul englez Lewis Adam. 

A fost gàsit dormind. El a declarat cà voia sà se 

predea singur în douà zile. A predat ofiterului 

englez douà scrisori pe care le avea gata, 

închise în plicuri, pentru a fi predate, una 

primului ministru englez, Churchill, alta 

maresalului Montgomery… Dus la cartierul 

general englez si càutat de medic, s-a gàsit 

atîrnatà la picior o fiolà cu otravà. El aràta 

foarte obosit si îmbàtrînit. Locul unde el se 

refugiase a fost indicat de un german al càrui 

nume nu poate fi dat la ivealà. 

 Dintr-o declaratie fàcutà de colonelul 

Llewelin, ministrul Aprovizionàrii Angliei, la 

Conferinta europeanà a alimentàrii, rezultà cà 

anul acesta se înregistreazà un mare deficit de 

alimente pe tot globul. Si se invità, mai ales 

tàrile din Europa, sà ia màsuri în domeniul 

productiei si rationalizàrii spre a face fatà 

eventualitàtilor. 

 In « Universul » de azi, se aratà cà în 

statiunile noastre de bài o camerà are pretul 
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lunar între 100 si 200 mii lei ;pensiunea între 

12 si 20 mii lei pentru o singurà persoanà, la 

Govora, 20-300 mii de lei persoanà la Sinaia, 

Predeal, Brasov…Si ziarele cer ca autoritàtile 

sà ia màsuri împotriva acestei specule. 

Marti, 19 iunie            

 Ministrul Justitiei, Pàtràscanu, s-a întors 

din Ardealul de nord, unde a fàcut o inspectie si 

a încadrat justitia. Intr-o cuvîntare tinutà la 

Cluj, el a anuntat sanctionarea elementelor 

fasciste ungare care au comis împotriva 

populatiei românesti si a democratilor maghiari 

acte de sàlbàticie, de jaf si asasinat. Printre alte 

acte de justitie si bunà administrare, ministrul 

de Justitie a anuntat si pe acela menit sà 

asigure unitatea statului, prin adoptarea unei 

singure limbi oficiale, limba românà(ungurii 

merseserà pînà acolo încît sà cearà ca în ad-tie 

si justitie sà se întrebuinteze limba maghiarà). 

Miercuri, 20 iunie 

 Generalul Eisenhower a fost primit în 

mod triumfal la New York. Milioane de oameni, 

însirati pe un parcurs de peste 50 km, l-au 

aclamat. In fata Primàriei New York, încà de la 

miezul noptii, se instalaserà cetàteni. 

 Cei 16 polonezi, de existenta càrora se 

interesa Anglia, au fost trimisi în judecatà si vor 

fi judecati la Moscova, acuzati de acte de 

sabotaj în spatele armatei rosii (peste cîteva 
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zile au fost condamnati la închisoare pînà la 10 

ani). 

 Se zvoneste cu insistentà cà noi armate 

ruse se vor instala în România. Tara, care de 

acum simte lipsa alimentàrii, va trece în viitor, 

desigur, printr-o gravà crizà. 

Duminicà, 24 iunie 

 Mà aflu într-unul din momentele cele mai 

descurajante. De aproape o lunà sunt bolnav, 

am ràcit si tusesc. Totusi, sunt obligat sà mà 

duc la serviciu. Se adaugà, la aceastà stare, 

seceta care a pîrjolit cea mai mare parte din 

cerealele de anul acesta, precum si faptul cà, 

dupà ce tara e plinà de rusi, va mai veni o 

armatà de cîteva sute de mii de oameni, 

ruseascà, ce se retrage din Austria, unde se 

spune cà nu are cu ce se hràni, se va instala la 

noi în tarà, mai ales în Oltenia unde, dupà ce s-

au ridicat de ei cereale si alimente în contul 

tratatului de armistitiu, acum se va ridica si 

putinul care a mai ràmas si care nu poate fi 

înlocuit cu nimic din cauza secetei amintite. 

 La Craiova s-au si fàcut rechizitii de 

clàdiri în vederea instalàrii rusilor care, de 

altfel, se vor întinde în toate satele. Se adaugà 

la aceasta scumpetea nemaipomentià a 

alimentelor în patà. Un kg fasole verde costà 5 

sau 6 sute lei, un castravete 2-5 sute lei, un kg 

cirese 8 sute pînà la 1 mie lei ; 1 kg carne de 
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vacà, dacà se gàseste, 2.500 lei, 1 kg unturà 

5.000 lei, o gàinà 7.000 lei, o curcà 15.000 lei. 

 Cum poate trài, cu aceste preturi, spre 

ex., un magistrat care primeste lunar 60-80 mii 

lei ? 

 Se spune despre studenti, care azi sunt 

lipsiti de càmine si cantine, cà sunt foarte 

anemiati de lipsuri si, toatà lumea se gîndeste la 

aceastà generatie din care în viitor vor trebui 

recrutate elementele de conducere, amenintatà 

în vigoarea ei. 

 In tarà, o lipsà completà de libertate si de 

putintà de criticà, oricine ar îndràzni, cît de 

respectuos, sà facà unele observatii, ar fi 

imediat arestat ca fascist. Càci cine, azi, nu e cu 

guvernul si nu laudà actiunile lui, oricît ar fi de 

democrat, e numit si tratat ca fascist. Cele 2 

partide de sub sefia lui Maniu si Bràtianu sunt în 

situatia de a nu putea spune un singur cuvînt.  

 Si, nici o sperantà de nicàieri. Ti se pare 

cà te-ai înfundat într-o mlastinà de unde nu poti 

sà iesi în nici o directie, unde nu ti de întinde o 

mînà de ajutor ca sà fi dus spre orizonturi mai 

blînde si mai dàtàtoare de sperantà.   

 Pentru a completa tabloul de mai sus al 

scumpetei si imposibilitàtii unui functionar de a 

trài cu leafa de azi, notez aici cà colegul 

Pienescu de la Casatie, mutat fàrà voia lui de la 

Craiova unde era prim presedinte al Curtii de 
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Apel (nu era simpatic comunistilor de acolo), 

mi-a spus cà a càutat peste tot în Bucuresti un 

mic apartament pentru el si familia lui (sotie si 

doi copii). A gàsit cu mare greutate unul, dar i 

se cere pentru el (3 camere) 90.000 lei lunar ! 

Si leafa lui întreagà este 150.000 lei ! 

Joi, 28 iunie 

 Marti a venit cu trenul de la Craiova sotia 

mea, auzind de la altii cà sunt bolnav, càci eu n-

am vrut s-o nelinistesc scriindu-i de acest 

lucru.  Indatà ce a sosit a si luat màsuri de 

combaterea bolii pe care, pînà acum, am fàcut-o 

« pe picioare », cum se spune, ducîndu-mà la 

slujbà. A plecat însà de la Craiova într-un timp 

cînd armatele ruse ce vin în Oltenia se vor 

instala si la Craiova si, cum casa noastrà este 

lîngà fabrica transformatà în atelier militar 

român, atelier pe care însà îl vor lua rusii, s-ar 

putea sà ne evacueze din casà. De aceea ea 

trebuie sà se înapoieze în curînd. 

S-a semnat ieri, la San Francisco, Charta  

Natiunilor Unite (50 natiuni), pentru 

preîntîmpinarea viitoarelor ràzboaie. 

La închidere, presedintele Truman a tinut 

o cuvîntare în care, între altele, a spus: “Prin 

propriul lor exemplu, natiunile puternice de pe 

Glob trebuie sà ridice calea spre justitia 

internationalà… Charta este dedicatà realizàrii 

si mentinerii drepturilor si libertàtilor omenesti 
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fundamentale. Dacà nu vom putea atinge aceste 

obiective pentru toti bàrbatii si femeile de 

pretutindeni, fàrà nici o discriminare de limbà, 

rasà sau religie, atunci nu vom putea avea o 

pace si securitate permanentà.” 

Ziarele de azi publicà un discurs al lui 

Harold L. Iches, ministrul de interne al 

Statelor Unite care, referindu-se la diferite 

soapte pe care o parte din cetàtenii Statelor 

Unite le pun în circulatie referitor la Rusia, a 

spus : « Fiecare dintre noi are cunostintà de 

soaptele destinate sà ne facà bànuitori si 

nervosi si, în consecintà, gata sà facem repede 

un pas care în realitate ar fi un pas mare si 

ireparabil, ce ne-ar pràbusi în pràpastia 

dezastrului. Cîeodatà, cînd aud aceste soapte, 

mà întreb dacà Goebles a murit într-adevàr, asa 

cum a meritat, sau dacà el a emigrat doar în 

Statele Unite, atît de multe lucruri ce se spun 

acum în tara noastrà în legàturà cu Uniunea 

Sovietelor au un caracter goeblesian ». Iar, mai 

departe : « Denuntînd pe acei oameni din tara 

noastrà care ar dori sà ne arunce în ràzboi 

contra Rusiei, sunt foarte constient cà 

întrebarea dacà Statele Unite si Rusia vor intra 

vreodatà în vreun conflict militar nu este o 

întrebare care sà poatà fi rezolvatà de Statele 

Unite. Ràspunsul la aceastà întrebare depinde si 

de Rusia ». ( E curios cà dupà ce denuntà pe 
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ràspînditorii de astfel de soapte, ministrul de 

care e vorba mai pune chestiunea unui posibil 

ràzboi cu Rusia). 

Luni, 2 iulie   

 Astàzi de dimineatà eu, împreunà cu 

Natalia, am condus pe sotia mea la garà, pentru 

a pleca cu un automotor rapid la Craiova. Ar fi 

vrut si ea, si am fi vrut si noi, sà mai ràmînà, cu 

atît mai mult cu cît sànàtatea mea nu e încà 

complet restabilità ; dar, a trebuit sà plece 

pentru cà în Craiova au venit numeroase trupe 

rusesti care au ocupat Palatul Justitiei de acolo, 

numeroase alte clàdiri de institutii si particulare 

si ne-a fost teamà sà nu ne evacueze si pe noi 

cu totul din casà. Dacà se aflà ea acolo,va putea 

salva cîteva camere pentru noi. Se spune cà 

viata în Craiova a dvenit foarte grea. Marea 

majoritate a alimentelor e acaparatà de armata 

rusà. 

 Abia s-a terminat un congres al 

« Frontului plugarilor », grupare condusà de 

primul ministru Groza, si a începu un congres al 

partidului liberal condus de Tàtàràscu. Acesta, 

convocînd cadrele întregului partid liberal, tinde 

sà devinà conducàtor al acestui partid. Nu am 

aflat însà dacà s-au prezentat la congres si 

liberali din partidul condus de Const. Bràtianu. 

 Programul partidului sàu, expus de 

Tàtàràscu, este, în linii generale, urmàtorul : 
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respectarea proprietàtii individuale, rurale sau 

urbane. « Programul partidului national liberal 

este împotriva oricàrei confiscàri si a orice 

exproprieri urbane sau rurale, socotind formula 

exproprierii complet epuizatà odatà cu 

rezolvarea problemei agrare fàcutà prin ultima 

lege a guvernului nostru. » Considerà apoi 

capitalul individual ca o necesitate si ca un 

instrument de propàsire a colectivitàtii. E însà 

împotriva excesului si a abuzurilor capitalului. 

Partidul national liberal ràmîne legat de 

asezàmintele democratiei parlamentare si 

sociale. Voieste, de asemenea, o înfràtire cu 

nationalitàtile conlocuitoare etc. In politica 

externà : cu fata la ràsàrit, întelegerea cu 

Natiunile Unite, mai ales cu Franta. 

 E însà întristàtor faptul cà, atît primul 

ministru Groza, la congresul grupàrii sale, cît si 

Tàtàràscu, au adus diferite acuzatii partidului 

national tàrànesc de sub conducerea lui Iuliu 

Maniu si fractiunii liberale conduse de C. 

Bràtianu. Si, mai ales asupra lui Iuliu Maniu s-

au aruncat cu mai multà furie, tàgàduindu-i-se 

chiar meritul de a fi fost unul din promotorii 

armistitiului. 

 Si, zic cà e întristàtor, fiindcà persoanele 

atacate nu se pot apàra în nici un fel, nici pe 

cale oralà în fata unei întruniri convocate, nici 

prin scris, càci ziarele lor sunt demult 
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suprimate. Cînd, la intervale rare, partizanii lui 

Iuliu Maniu lipesc pe ziduri sau obloane (în 

timpul noptii si pe furis) mici afise cît podul 

palmei, autorii sunt urmàriti si arestati, 

tipografia confiscatà etc. Cum oare, acesti 

acuzatori care, de altfel, declarà mereu cà 

vorbesc în numele dreptàtii, pot sàvîrsi aceastà 

mare nedreptate de a aduce acuzatii cuiva care 

stiu bine cà nu se poate apàra, care e oprit sà 

se apere ?   

 Cehoslovacia, printr-un tratat intervenit 

între ea si Rusia, a cedat Rusiei provincia 

numità Ucraina subcarpaticà (Rutenia ?) care 

fusese cedatà Cehoslovaciei dupà ràzboiul 

trecut. 

Miercuri, 4 iulie 

 Sub titlul « Vesti bune », « Universul » de 

azi (ca si toate ziarele, de altfel), dupà ce 

anuntà întoarcerea de la Moscova a unei 

delegatii române ce a fost acolo pentru « Ziua 

victoriei », si reproduce un foarte scurt interviu 

al generalului Vasiliu Ràscanu, ministru de 

Ràzboi, care a fàcut parte din delegatia românà 

si care a declarat cà e foarte satisfàcut de 

rezultatele stràlucite pe care le-a putut obtine 

la Moscova pentru poporul român, adaugà apoi 

ceea ce a declarat primul ministru, Groza, dupà 

întrevederea cu generalul Ràscanu : « Dupà 

grijile ce ne-au apàsat pînà acum, iatà cà se 
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face luminà : vom avea posibilitatea sà reluàm, 

în scurt timp, relatiile comerciale si economice 

cu toate tàrile vecine, sà esalonàm sarcinile 

mari care apàsau cu scadente acum asupra 

noastrà, sà pàsim la viata noastrà de stat 

integralà, cu armata noastrà, cu armata noastrà 

frumos înarmatà, armatà de calitate. » 

 Ce sà însemneze oare toate acestea ? 

Joi, 5 iulie  

 Sub titlul « Triumful industriei 

aeronautice sovietice », « Universul » de azi 

publicà o transmisiune a agentiei sovietice 

“Tass” asupra progreselor aviatiei ruse. « A 

îmbogàti experienta acumulatà, a îmbunàtàti 

neîncetat bogata culturà tehnicà, a tine în mod 

continuu încordate toate fortele creatoare 

pentru a înfàptui progresul constructiei si al 

muncii neobosite, pentru noua dezvoltare a unei 

puternice aviatii, aceasta este grija primordialà 

a lucràtorilor din industria de aviatie sovieticà ». 

Si, agentia « Tass », citînd ziarul « Pravda », 

terminà : « De acum înainte, Uniunea Sovieticà 

are dreptul sà fie consideratà ca cea mai mare 

putere a aerului ». 

 Astàzi în Anglia sunt alegeri generale 

(deputati). Intrucît va trebui sà se astepte 

rezultatul votului din toate regiunile unde se 

aflà soldati englezi, care si ei voteazà, rezultatul 

general se va cuoaste mai tîrziu. 
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 In oras e mare lipsà de pîine ; sunt 

oameni care nu pot càpàta nici màcar o pîine pe 

sàptàmînà. Cartofii au dispàrut aproape complet, 

acaparati fiind de trupele ruse care au venit atît 

în Bucuresti cît si în restul tàrii în mare numàr. 

Ei umplu camioanele cu zarzavaturi din pietele 

mari ; iar pîinea pe care o mànîncà este, de cele 

mai multe ori, albà. Carne si brînzà nu se mai 

gàseste cu nici un chip. 

  La Varsovia s-a format un guvern 

provizoriu polonez, din care fac parte si doi din 

ministrii guvernului de la Londra. Guvernul din 

Varsovia a fost recunoscut de Anglia si 

America, care vor timite acolo reprezentanti 

diplomatici. Guvernul definitiv se va alcàtui 

dupà alegerile generale ce se vor face în viitor. 

 Banca Nationalà Românà anuntà cà va 

pune în curînd în circulatie bilete de 10.000 lei. 

Sîmbàtà, 7 iulie 

 Ziarele de dupà amiazà anuntà cà prezidiul 

sovietic suprem al U.R.S.S. a decorat pe Regele 

Mihai al României cu ordinul « Victoria » pentru 

actul de curaj pe care l-a sàvîrsit (23 aug. 

1944) printr-o schimbare radicalà a politicii 

românesti, constînd din ruperea relatiilor cu 

Germania nazistà si încheierea unei aliante cu 

Natiunile Unite în clipa cînd înfrîngerea 

Germaniei nu era încà evidentà. Semnat : 
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Presedintele Prez. Sov. Suprem M. Kalinin si 

secretarul Prez. A. Gorkin. 

 Armatele aliate ce au luptat în Italia 

împotriva armatei germane au pàràsit Italia. 

Aceste forte erau din nationalitàtile : englezà, 

americanà, canadianà, sud-africanà, indianà, 

brazilianà, polonezà, iugoslavà si greacà. 

 Au luptat alàturi de ele si forte italiene. 

 Intr-un mesaj adresat maresalului Ciang-

Kai-Shek, cu prilejul a 8 ani de la izbucnirea 

ràzboiului chino-japonez, presedintele Truman 

a declarat, între altele, cà operatiunile de 

zdrobire a militarismului japonez au intrat în 

faza lor finalà. 

 Pe de altà parte, generalul-locotenent 

Roy Geiger a declarat cà fortele Statelor Unite 

pot invada insulele japoneze oricînd. Nu va fi 

nici o bàtaie de cap. « De acum încolo japonezii 

pot fi ràsturnati si scosi din luptà în orice 

clipà ». (In adevàr, metropola japonezà a fost 

atît de groaznic bombardatà, mai ales din insula 

Okinawa, încît a fost paralizatà aproape întreaga 

industrie de ràzboi). 

 Comandamentul insulei Okinawa a 

precizat cà totalitatea aeroporturilor în 

constructie va atinge lungimea unei sosele 

pavate de 800 mile. 

 O stire (necontrolatà) din Ankara anuntà 

cà Mikado-ul ar fi trimis un mesaj personal 



 351

presedintelui Truman cedrînd làmuriri asupra 

întelesului « capitulàrii neconditionate » cerutà 

de aliatii guvernului japonez. 

Duminicà, 8 iulie 

 La Constanta, prefectul judetului (Victor 

Dusa) a oferit în saloanele Primàriei 

municipiului, în numele guvernului român, o 

receptie în onoarea maresalului rus Tolbukin, a 

generalului Susaikov, loctiitorul Comisiei aliate 

de control, receptie la care au luat parte si alti 

generali rusi, precum si autoritàtile române din 

Constanta. 

 Au luat cuvîntul prefectul judetului C-ta 

si primarul orasului, aducînd omagii armatei 

sovietice si conducàtorului ei. 

 Generalul Susaikov a spus, între altele: 

“Dupà întorsàtura bruscà si înteleaptà de la 23 

august, poporul român a mers împreunà cu 

armata rosie împotriva fascismului german. 

Soldatii, ofiterii si generalii armatei române, 

împreunà cu armata rosie, si-au dat viata în 

numele eliberàrii popoarelor europene. Poporul 

rus va tine minte aceasta si noi, reprezentantii 

poporului rus, aici spunem : Noi suntem pentru 

prietenia eternà cu poporul român ». 

 Pe de altà parte, maresalul Uniunii 

Sovietice, Tolbukin, a spus : « Sunt màgulit, 

cum sunt màguliti si toti cei ce asistà aci, ofiteri 

si generali ai armatei rosii… Ne dàm perfect de 
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bine seama de momentana grea situatie a 

poporului român în perioada de dupà ràzboi, dar 

noi stim cà aceastà perioadà grea se va încheia 

în cel mai scurt timp si poporul român va înflori 

în libertatea sa màreatà, cum n-a fost niciodatà 

pînà acum. Ridic paharul meu pentru viitoarea 

situatie fercità, liberà si màreatà a poporului 

român. In sànàtatea poporului român” 

(“Universul” apàrut azi) 

Luni, 9 iulie 

 Astàzi, la ora 5 p.m., cu ajutorul unor 

ochelari fumurii, am vàzut eclipsa de soare, 

anuntatà cu mai multe zile înainte. Luna, trecînd 

peste soare, a acoperit partea de sus a soarelui 

si a làsat în partea de jos ca un corn. 

 Misiuni stiintifice au fost trimise din 

diferite tàri, în localitàtile unde eclipsa este 

totalà. Mai tîrziu se vor cunoaste observatiile 

fàcute. 

 Asearà, prin arhitectul Goga, am primit o 

scrisoare de la sotia mea, în care-mi spune cà 

în fabrica de lîngà casa noastrà, unde era atelier 

militar român, au venit rusi, iar comandantul 

acestui atelier rus, împreunà cu aghiotantul sàu, 

au laut pentru locuintà cele douà camere de la 

stradà din casa noastrà. 

Joi, 12 iulie 

 Bustul în marmurà al lui Octavian Goga 

din rotonda Cismigiului, unde se aflà busturile si 
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altor scriitori români, a fost aruncat pe jos de 

pe soclul sàu si sfàrîmat. Se vede cà acei care 

au sàvîrsit acest act au socotit pe poetul Goga 

ca pe un fascist si fiindcà nu mai e în viatà 

pentru a-l pedepsi, i-au sfàrmat chipul de 

piatrà. 

 Zilele astea, în preajma vacantei mari, am 

avut foarte mult de lucru la Curte. Procese 

numeroase de judecat si pronuntàri. Sper ca 

mîine sà termin pentru ca poimîine, sîmbàtà, sà 

plec la Craiova. 

Printr-un decret-lege apàrut azi în ziare, 

pentru judecarea recursurilor în 

neconstitutionalitate ale «criminalilor de 

ràzboi », un complet de 33 consilieri ai Casatiei 

(Sectii-Unite), va functiona si în timpul vacantei 

mari, ceea ce se întîmplà pentru prima datà, 

càci niciodatà pînà acum Sectiile Unite ale 

Casatiei nu au judecat în vacantà.  

In piatà au început sà disparà si 

zarzavaturile care se gàseau pînà acum. Astfel, 

pàtlàgelele rosii, care ajunseserà la un pret de 

7-8 sute lei kg ‘desigur foarte scump si acesta), 

aproape au dispàrut si, atunci cînd se gàsesc, se 

vînd cu pretul de 1.400 lei. 

Viata devine din ce în ce mai 

insuportabilà. Rusii, care au decorat pe rege si 

care vorbesc de o prietenie vesnicà cu poporul 

român, ne iau pîinea de la gurà si ne 



 354

înfometeazà. Ei ridicà totul pentru armata lor 

care a nàpàdit tara. 

Vineri, 13 iulie 

 Astàzi a sosit la Casatie colegul de la 

Craiova, N. Rusescu, fost prim presedinte al 

Curtii de Apel Craiova si numit acum consilier 

la Casatie. Mîine va depune juràmîntul. 

 Am luat bilet pentru autobuzul ce pleacà 

mîine dimineatà din str. Sf. Apostoli, pentru a 

pleca la Craiova. 

Sîmbàtà, 14 iulie 

 La ora 6 dimineata am plecat cu autobuzul 

din Bucuresti la Craiova. Am avut un loc bun în 

fatà. Am constatat cà pe toatà întinderea, de la 

Bucuresti pînà dincolo de Caracal, a plouat ieri 

si porumburile (care s-au mentinut prin 

pràsituri) s-au înviorat. In schimb, islazurile 

pentru vite parcà sunt arse, atît de secàtuite de 

secetà au fost. Pe drum ne întîlnim din cînd în 

cînd cu mici convoaie de autobuze cu soldati 

rusi si provizii. 

 Pînà la Caracal, prin sate aproape cà nu 

se vàd rusi, în schimb Caracalul si Craiova, si 

mai ales Craiova si satele din jurul ei, întesate 

de armatà rusà. In Craiova, cazàrmile pe lîngà 

care trecem sunt ocupate de ei, pe stràzi, în 

toate directiile, forfotesc ofiteri si soldati rusi 

în masini sau pe jos. Palatul Justitiei, numeroase 

scoli si alte clàdiri au fost complet evacuate de 



 355

români pentru a fi ocupate de ei. Aproape din 

fiecare casà s-au luat camere pentru ofiteri 

rusi, trupa locuind în cazàrmi.  

 In str. Kogàlniceanu, unde se opreste 

autobuzul ce ne-a adus din Bucuresti, mà 

asteaptà sotia mea cu  Ana. Din casa noastrà, 

amenintatà un moment chiar cu evacuarea 

completà, s-a mutat mare parte din mobilà si 

din alte obiecte la un prieten, unde nu e pericol 

sà intre rusi. In cele din urmà însà, evacuarea 

totalà a fost înlàturatà si un maior rus, 

comandantul atelierului militar de lîngà noi, a 

ocupat douà camere din fatà si holul. Are 

ordonantà («aghiotant»), care doarme în 

bucàtàrie. La maior vin adeseori fete din armata 

rusà si aparatul de radio pe care-l are 

functioneazà aproape toatà ziua. 

 Ca si la Bucuresti, la Craiova aproape 

toate alimentele din piatà au fost acaparate de 

rusi. Cartofi nu se gàsesc, iar pàtlàgelele rosii, 

atunci cînd ai norocul sà gàsesti, costà 1.600 lei 

kg. 

 Maiorul care stà în casa noastrà are douà 

automobile, unul în garaj, altul în curte, în fata 

casei. 

 In Craiova a plouat putin ; la Plenita n-a 

plouat de la Pasti si porumbul e cu totul 

compromis. Grîu s-a fàcut putin, 10-20 dubli-

dec. la pogon. 
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 Spre searà a venit asupra Craiovei o 

ploaie repede care însà n-a udat pàmîntul decît 

pe o grosime de douà degete. 

Miercuri, 18 iulie 

Luni, 16 iulie, au sosit la Potsdam, 

aproape de Berlin, cei trei mari coducàtori : 

Truman, Churchill, Stalin, în vederea unei 

conferinte. Ieri, marti, a si avut loc între aceste 

trei mari personalitàti primele convorbiri. Toate 

popoarele sperà cà rezultatele acestei 

conferinte vor aduce o usurare omenirii. 

Astàzi a trecut pe strada noastrà un lung 

convoi de càrute mari cu coviltir si cu cai buni, 

venind dinspre apus si mergînd spre ràsàrit : 

erau nemtii din Dobrogea care în anii trecuti, 

din ordinul lui Hitler, au pàràsit acea regiune si, 

luni întregi, cu familiile lor si cu ce au putut 

transporta în càrute, au fàcut drumul din 

Dobrogea pînà în Austria si chiar mai departe, 

pentru ca astfel poporul german sà fie strîns la 

un loc. Acum ei fac drumul invers, înapoindu-se 

la locurile lor din Dobrogea pàràsite. Sunt 

informat cà alte convoaie de nemti, ridicate 

altàdatà din Ucraina, au trecut înapoi. 

Vineri, 20 iulie (Sf. Ilie) 

 (…)Astàzi, la profesorul Fortunescu, am 

asistat la o sedintà de spiritism. Ni s-a 

comunicat, între altele, cà rusii vor pàràsi 
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definitiv, la sfîrsitul lunii august, Tara 

Româneascà. 

Luni, 23 iulie 

 Azi noapte o ceatà de soldati rusi care se 

îmbàtaserà au trecut pe strada noastrà fàcînd 

scandal. Maiorul rus care stà în casa noastrà (în 

camerele de la stradà) s-a sculat si s-a dus la 

fereastrà sà le facà observatie. Dar unul din 

soldati a tras asupra lui un foc de revolver. 

Glontul a trecut pe deasupra capului, a gàurit 

geamul ferestrei si perdeaua si a trecut prin 

cealaltà fereastrà care se afla deschisà. 

 Astàzi a fost o càldurà insuportabilà. 

Termometrul a aràtat afarà, la umbrà, 38 grade. 

Si, nici o sperantà de ploaie. 

 De la conferinta ce are loc la Berlin se 

comunicà felurile de mîncare de la diferite mese 

si concertele ce au avut loc ; în privinta 

discutiilor ce au avut loc nici un cuvînt. 

Vineri, 27 iulie 

 Rezultatul alegerilor din Anglia s-a dat 

ieri. Conservatorii (al càror sef e Churchill) au 

obtinut 200 mandate. Laburistii (al càror sef e 

Athlee) au obtinut 388 mandate, deci o 

importantà majoritate. Comunistii nu au obtinut 

decît vreo 5 sau 6 locuri. Primul ministru 

Churchill, care a cîstigat ràzboiul, a demisionat. 

Athlee a fost însàrcinat cu formarea noului 

guvern. Se pare cà noul guvern va urma în 
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politica externà aceeasi linie urmatà pînà acum 

de guvernul englez. 

 Armata românà care a luptat în Ungaria si 

Austria a sosit ieri la Arad. Se spune cà 

comandantul rus din acea regiune a voit sà 

dezarmeze armata românà care, însà, s-a opus. 

Din aceastà cauzà a urmat o scurtà luptà în care 

cîteva sute de soldati români si rusi ar fi càzut. 

O comisie anglo-americanà ar fi plecat la fata 

locului pentru a vedea cum s-au petrecut 

faptele. 

 Seceta continuà ; vitele nu mai au cu ce 

sà se hràneascà. Ingrijorarea si scumpetea 

alimentelor, din cauza ocupatiei ruse, cresc. 

Sîmbàtà, 4 august 

 Miercuri Conferinta de la Potsdam a luat 

sfîrsit. Se pare cà nu s-a ajuns la o completà 

întelegere în privinta tuturor chestiunilor. 

Inainte de a pleca din Europa, presedintele 

Truman a avut o întrevedere cu Regele Angliei. 

 Dintr-un comunicat publicat azi în gazeta 

localà « Situatia » (de la Londra, prin radio), 

aflàm cà, printre altele, s-a hotàrît la Potsdam 

cà se instituie un Consiliu ai ministrilor de 

Externe ai Statelor Unite, Marii Britanii, Rusiei, 

Frantei si Chinei, care lucrînd la Londra de la 1 

sept.(si poate chiar mai înainte), sà pregàteascà 

tratatele de pace cu tàrile învinse : Italia, 

Bulgaria, Finlanda, Ungaria, România. 
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 In vreo douà zile a plouat bine (ieri si 

alaltàieri). Temperatura a scàzut în timpul zilei 

de la 39-40 grade la umbrà, cît era acum cîteva 

zile, la 20-22 grade, iar în timpul noptii la 15. In 

piatà pretul zarzavaturilor a mai scàzut ceva, 

spre ex. pàtlàgelele rosii au ajuns la 250-280 

lei kg (de la 700-900). 

Miercuri, 8 august  

 O stire publicatà ieri în ziarul local 

« Situatia », a anuntat cà presedintele Truman a 

declarat cà în America s-a inventat bomba 

numità atomicà a càrei putere de actiune este 

de douà mii de ori mai mare decît a bombei 

britanice de 10 tone. O asemenea bombà a fost 

lansatà asupra portului japonez Hiroshima. 

Asupra obiectivului, dupà explozie, plutind un 

nor de praf, încà nu s-au putut vedea efectele 

exploziei. 

 Aceasta e socotità cea mai mare 

descoperire stiintificà a tuturor timpurilor ; la 

baza fabricàrii ei stà metalul numit uranium. 

Dacà japonezii nu vor capitula în urma somatiei 

ce li s-a fàcut de la Potsdam, bomba aceasta va 

fi utilizatà împotriva uzinelor japoneze. Se crede 

cà în urmà arma aceasta va fi instrumentul 

principal al mentinerii pàcii (prin fricà). 

 In acelasi ziar (cele din Capitalà sosesc 

cu întîrzieri) se dau noi amànunte asupra 

acestei bombe. Efectul ei se exercità pe o 
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suprafatà de 5 km pàtrati ; puterea ei de 

distrugere este egalà cu aceea a unei 

încàrcàturi de 20.000 tone de dinamintà. 

Zgomotul ei se aude la 500 km. Fumul exploziei 

se ridicà la 13.000 m înàltime (s-a fàcut o 

experientà în desertul dinstatul New-Mexic). 

Joi, 9 August 

 Ziarele din Bucuresti sosite azi 

(« Universul » si « Timpul ») confirmà stirea 

privitoare la bomba numità atomicà, explicînd cà 

puterea ei uriasà este bazatà pe dezintegrarea 

atomului. Portul japonez Hiroshima, asupra 

càruia s-a aruncat o asemenea bombà, este încà 

învàluit  în fum si cenusà dupà 36 ore de la 

explozie, dovadà cà distrugerile au fost 

neînchipuit de mari. Acesta rezultà si din faptul 

cà japonezii numesc acest act brutal si bestial. 

Dar cu toate cà nu s-a lansat pînà acum asupra 

Japoniei decît o singurà bombà de acest soi si 

s-a fàcut cunoscut populatiei cà 

bombardamentul  cu aceastà armà va continua 

dacà Japonia nu capituleazà, acei care conduc 

Japonia n-au gàsit pînà acum de cuviintà sà facà 

o asemenea declaratie. Toatà lumea se 

întreabà : ce asteaptà ei ? 

 Rusia a declarat si ea ràzboi Japoniei, 

acum, la sfîrsit. 

 Intre România, de o parte, Rusia, statele 

Unite si Anglia, de altà parte, se vor stabili 
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relatii diplomatice, chiar înainte de încheierea 

pàcii. Aceleasi relatii se vor stabili si cu 

Finlanda, Ungaria, Bulgaria. 

 Dupà ploaia care a càzut acum cîtva timp 

si care ràcorise aerul cîteva zile, a revenit 

seceta si càldura înàbusitoare. Astà-searà la 

ora 7,30 sunt afarà, la umbrà, 34 grade càldurà. 

Vineri, 10 august   

 Devastàrile produse de bomba atomicà la 

Hiroshima sunt îngrozitoare. Explozia ei a fost 

comparatà cu explozia unui corp ceresc. 

Oamenii ce se aflau afarà din case au fost 

carbonizati de càldura imensà a exploziei, iar 

cei din case omorîti prin càldurà si asfixie. 

Fumul si pulberea produse de explozie s-au 

ridicat la 10 km înàltime. 

 Cum Japonia, dupà prima bombà, nu a 

declarat cà voieste sà capituleze, o a doua 

bombà a fost aruncatà asupra portului Nagasaki, 

si aceasta la cîteva ore dupà ce rusii au 

declarat ràzboi Japoniei, trecînd granita 

Manciuriei. 

 Alaltàieri a sosit la Craiova o parte din 

armata noastrà ce a luptat în Cehoslovacia, în 

apropiere de orasul Praga. Cazàrmile din oras 

fiind ocupate de armata rusà, ostasii nostri sunt 

adàpostiti în Parcul Romanescu. Am fost azi în 

parc si am stat de vorbà cu un caporal român 

care a venit odatà cu ceilalti. El pàstea niste 
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vaci în pajistile parcului (necesare armatei), în 

lipsà de iarbà care e aproape complet uscatà de 

secetà, vacile rupeau frunze din arborii 

parcului. Caporalul mi-a spus cà infanteria a 

venit pe jos din apropiere de Praga, de unde au 

plecat pe 14 iunie. Au venit deci pe drum 

aproape douà luni. Mergînd mai departe prin 

parc, am întîlnit un camion rusesc care se 

încàrca cu crengi verzi tàiate din arborii 

parcului, se spune cà pentru a acoperi cu ele 

trenurile care pleacà. In jurul lacului, soldati 

români si rusi care se scaldà sau îsi spalà rufele 

pe care le întind la uscat pe crengile arborilor. 

 Se spune cà în fiecare zi trec prin gara 

Craiova trenuri cu soldati rusi spre ràsàrit. 

Craiova e însà tot plinà de ei, prea putini au 

plecat. 

Duminicà 12 august 

 Japonia a fàcut o ofertà de capitulare, cu 

singura conditie de a se respecta persoana 

împàratului (socotit de japonezi scoborîtor din 

zei) si prerogativele sale. 

 Statele Unite au transmis ràspunsul 

aliatilor. Conditia prerogativelor imperiale 

propusà de japonezi a fost acceptatà, cu 

urmàtoarele 5 conditiuni : 1) Autoritatea 

împàratului si guvernului japonez va fi 

subordonatà comanamentului suprem aliat ; 2) 

Impàratul va autoriza guvernul japonez sà 
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îndeplineascà termenii de capitulare si sà 

ordone tuturor fortelor militare japoneze sà 

înceteze lupta si sà se predea ; 3) Imediat dupà 

capitulare, prizonierii de ràzboi si internatii 

politici sà fie transportati în locuri sigure, de 

unde vor putea fi repede îmbarcati pe vase 

aliate ; 4) Forma definitivà de guvernare a 

Japoniei va fi stabilità conf. vointei poporului 

japonez, liber exprimatà ; 5) Fortele aliate vor 

ràmîne în Japonia pînà ce conditiile stipulate în 

declaratia de la Potsdam vor fi îndeplinite. 

 S-a spus la radio si s-a publicat în ziare 

cà la Hiroshima, unde a càzut bomba atomicà, 

sunt 100.000 morti. Radio japonez ar fi dat 

informatia cà bomba atomicà dà nastere la o 

càldurà mult mai puternicà decît aceea a 

soarelui (la origine), « ceea ce a fost o fiintà 

omeneascà se transformà în fum ». 

Miercuri, 15 august (Sfînta Maria) 

 S-a transmis azi noapte de la Londra, 

prin radio, urmàtorul comunicat foarte 

important, publicat azi în ziarul local 

« Situatia » : «  Astàzi întreaga lume e în 

sàrbàtoare. Pacea a revenit peste tot. Primul 

ministru al Angliei a spus urmàtoarele : 

« Guvernul japonez a capitulat. Mesajul de 

capitulare cuprinde urmàtoarele puncte : 1) 

Impàratul Japoniei acceptà termenii capitulàrii 

stabiliti la Potsdam ; 2) Impàratul Japoniei îsi 
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supune Statul major al armatei si cartierul 

imperial dispozitiilor ce le vor lua aliatii ; 3) 

Impàratul Japoniei a dat ordin de capitulare, de 

încetare a focului si de supunere a tuturor 

fortelor armatei oriunde se vor gàsi.  

 Pacea a revenit în lume odatà cu 

capitularea Japoniei. Tràiascà Pacea ! ». 

Joi, 16 august 

 Ieri si azi noapte pînà la ora 3, maiorul 

rus care stà la noi, împreunà cu o doctorità 

rusà, îmbràcatà militàreste, cu soferul si 

ordonanta, au împachetat tot felul de bagaje în 

numeroase geamantane si baloturi. La ora 4, 

maiorul cu femeia si ordonanta au plecat cu o 

masinà mare. Au ràmas la noi o sumà de 

pachete, cu soferul (care doarme în bucàtàrie) 

si trei automobile, cu care sigur va pleca 

soferul împreunà cu altii. E de remarcat cà, desi 

maiorul rus cu ordonanta lui au stat în casa 

noastrà mai bine de 40 zile, nu au gàsit de 

cuviintà sà ne spunà cà pleacà si deci, nici sà-si 

ia ràmas bun si sà ne multumeascà pentru 

ospitalitate. Din oras au plecat multi rusi, dar 

desigur vin mereu altii în trecere, càci se vàd 

pe toate stràzile.    

 Maresalul Pétain a fost condamnat la 

moarte de tribunalul care l-a judecat ( dupà 

cîteva zile, generalul de Gaulle a comutat 

pedeapsa cu moartea în detentie pe viatà). Are 
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vîrsta de 90 ani, a fost mare comandant si erou 

în ràzboiul din 1914-1918. Dupà dezastrul 

armatei franceze în 1941, a luat conducerea 

destinelor Frantei pentru ca, dupà credinta sa, 

sà o scape de un dezastru si mai mare. Acum e 

condamnat ca tràdàtor. 

 Se publicà informatia cà în ràzboiul ce s-a 

terminat acum au fost 60 milioane morti si 

ràniti, adicà de 4 ori mai mult decît în ràzboiul 

trecut. 

 Impàratul Hirohito al Japoniei, în 

proclamatia de capitulare ce a dat-o càtre 

popor, precum si primul ministru japonez, au 

declarat cà bomba atomicà, a càrei putere de 

distrugere e fàrà precedent în istorie, a avut un 

rol însemnat în capitularea Japoniei. 

Duminicà, 19 august 

  Càldura continuà sà fie insuportabilà. Desi 

a trecut Sfînta Maria si berzele se pregàtesc de 

plecare, totusi temperatura se ridicà în timpul 

zilei la 33 grade la umbrà. Dupà ziare din 

Bucuresti, informate de Observatorul nostru 

meteorologic, în vara aceasta càldura a fost mai 

mare cum nu a fost de 30 ani. Temperatura la 

umbrà s-a ridicat si la 40 grade. Seceta 

continuà. 

Cînd am plecat din Bucuresti mà asteptam 

sà am douà bucurii în timpul vacantei : sà poluà 

pentru a ràcori pàmîntul si a se înviora 
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vegetatia si sà pot si eu iesi sà vàd cîmpul si 

pàdurile si, apoi, sà vàd rusii plecati din tarà, 

deci si din casa noastrà. 

Pînà acum nici una din aceste dorinte nu a 

fost împlinità. Din rusi au mai plecat, dar tot au 

ràmas destul de numerosi si trebuie sà-i hrànim 

pe toti în acest an de secetà si lipsà.  

Luni, 20 august 

 Astàzi termometrul s-a ridicat la 40,5 

grade la umbrà. Dinspre apus a bàtut un vînt 

care parcà mai întîi ar fi trecut printr-un cuptor 

încins. 

Marti, 21 august 

 Radio Londra a transmis asearà un 

rezumat al discursului ministrului de Externe, 

Bevin, din noul guvern (laburist), asupra politicii 

externe a Marii Britanii. Intre altele, ministrul 

englez a fàcut observatia cà în România, 

Ungaria si Bulgaria se aflà guverne care nu 

reprezintà vointa poporului si cà, prin aceste 

guverne nu s-a fàcut altceva decît ca vechile 

guverne autoritare (dictatoriale) sà fie înlocuite 

prin altele de aceeasi naturà. Se asteaptà deci, 

ca în tàrile respective, sà vinà la guvern 

adevàratii reprezentanti ai poporului, sub care 

sà se facà si alegerile. Este aceasta, desigur, o 

luare de pozitie împotriva autoritàtii rusesti 

care ocupà încà aceste tàri prin puterea sa 
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armatà si nu lasà ca popoarele sà se conducà 

prin ele-însele. 

Joi, 23 august 

 Pentru azi guvernul român a dispus sà se 

sàrbàtoreascà în Capitalà si în tot restul tàrii 

împlinirea unui an de la încheierea armistitiului.  

In discursurile tinute, s-au ridicat în slàvi 

binefacerile aduse de acest guvern tàrii si s-a 

afirmat cà pentru prima datà în istoria ei tara e 

cu adevàrat liberà ! Adevàratii fàuritori ai 

armistitiului au fost însà tinuti deoparte, cu 

càlusul în gurà, huliti si bîrfiti. 

 Iar binefacerile pe care acest guvern le-a 

adus sunt : o scumpire a vietii nemaipomenità, o 

adevàratà anarhie la tarà si sàtenii au fost sau 

îndemnati sau tolerati sà nu tinà seama de lege 

si sà ia în posesie din mosii si ce nu li se 

cuvenea, o tolerare a armatei rusesti pe 

teritoriul tàrii, de care nu ne putem scàpa cu 

nici un prêt etc. 

 Si o altà dovadà de anarhie, din partea 

chiar a guvernului, este, dupà cum s-a 

comunicat la radio Londra, cà regele Mihai, 

urmàtor întelegerii de la Potsdam, ce i s-a 

comunicat, a voit sà formeze un guvern care sà 

reprezinte cu adevàrat vointa poporului ; cà, 

însà, primul ministru Groza, desigur încurajat de 

rusi, s-a opus. Aflînd aceasta, Statele Unite si 
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Anglia au luat hotàrîrea sà examineze aceastà 

situatie din Tara Româneascà.   

 Din cauza secetei ce nu mai ia sfîrsit, 

însisi arborii s-au ofilit ; frunza lor s-a sfirjit si 

s-a ràsucit tinzînd spre completa uscàciune. 

 Colegul meu de liceu, Dinel Dumitrescu, 

care are o micà proprietate în Gorj, cu care m-

am întîlnit azi, îmi spunea cà anul acesta nu s-a 

fàcut în Gorj, din cauza secetei, absolut deloc, 

nici grîu, nici porumb. Aducîndu-se zilele 

acestea un vagon de porumb din Dolj, s-a 

vîndut la sàteni cu 3.800 lei bàniciorul. Dacà 

acuma este asa, ce va fi la iarnà ? 

Duminicà, 24 august 

 Cei care au venit azi din Bucuresti au 

adus vestea cà între Regele nostru si guvern 

existà un conflict deschis. Regele a cerut de 

mai multe ori demisia guvernului si acesta nu a 

voit sà plece. Atunci, Regele nu a luat în nici un 

fel parte la serbarea de ieri a armistitiului si 

nici nu a voit sà aparà în blacon la Palatul Regal 

cînd multimea a trecut. Se spune cà din aceastà 

cauzà, comunistii de la noi si rusii sunt furiosi. 

De altfel, în însàsi dàrile de seamà ale 

ceremoniei de ieri, prin radio, nu s-a pomenit 

nimic de prezenta regelui, fie la Patriarhie, unde 

s-a fàcut slujba religioasà, fie în  altà parte. 

 In Grecia urmînd ca în curînd sà aibà loc 

alegeri, a fost invitat si guvernul rus sà trimità 
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observatori, asa cum trimite si Anglia si Statele 

Unite, pentru ca astfel sà existe siguranta cà 

alegerile vor decurge în mod cu totul liber. 

 Rusia însà a ràspuns cà nu trimite 

observatori, întrucît acesta e contra principiilor 

democratice si a libertàtii popoarelor !! (Si, la 

noi în tarà, ei sprijinà guvernul Groza împotriva 

Regelui care voieste sà-si exercite 

prerogativele sale în privinta numirii guvernului 

conf. Constitutiei, iar în Bulgaria si Ungaria 

sprijinà guverne comuniste, nelàsînd sà se punà 

în aplicare hotàrîrea de la Potsdam, ca în toate 

tàrile sà fie numite guverne care sà reprezinte 

cît mai credincios vointa poporului). 

Sîmbàtà, 26 august 

 Conflictul politic dintre guvernul Tàrii 

Românesti si Rege, deoparte, si între acelasi 

guvern (în spatele càruia se aflà Rusia) si 

Statele Unite si Anglia, pe de altà parte, a fost 

deschis asearà pe fatà prin discursul citit în 

limba francezà, destinat nu numai tàrii, dar mai 

ales stràinàtàtii (citit apoi de o altà persoanà si 

în traducere româneascà) de càtre G. 

Tàtàtràscu, ministru de Externe în actualul 

guvern român. Dupà ce a vorbit de aportul 

României prin pozitia pe care a luat contra 

Germaniei anul trecut, prin jertfele de oameni 

ce au luat parte la ràzboi, a vorbit apoi de 

politica pe care Tara Româneascà trebuie sà o 
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ducà, si a spus cà aceastà politicà trebuie dusà 

în cel mai deplin acord cu Uniunea Sovieticà ; 

politicà « cu fata la ràsàrit », a spus dînsul. Dupà 

ce a adus critici aspre lui Maniu si C. Bràtianu, 

afirmînd cà acestia sunt reactionari si cà nu 

reprezintà decît niste ràmàsite politice fàrà 

însemnàtate, a càutat sà convingà Tara 

Româneascà si stràinàtatea cà guvernul Groza e 

un guvern de largà concentrare, reprezentînd 

toate clasele, toate fortele politice, cà a 

justificat toate sperantele, obtinînd unirea 

Ardealului de nord, reforma agrarà etc. 

Vorbitorul a terminat apoi afirmînd cà guvernul 

va continua activitatea sa, fàrà abatere si fàrà 

sovàire, ascultînd numai de interesele tàrii.  

 Asadar, rezultà din acest fapt cà guvernul, 

càruia i s-a cerut demisia de càtre Rege dar 

care nu a înteles sà demisioneze, lucreazà acum 

în afara Constitutiei, càci, dupà Constitutie, 

Regele numeste pe ministri. Este, deci, un 

guvern revolutionar. Prin atitudinea lui, acest 

guvern întelege deci sà nu mai atribuie Regelui 

nici un rol. 

 Imediat dupà ce s-a terminat citirea 

discursului, venind ora informatiilor (ora 10), s-

a transmis stirea cà la radio Moscova s-a fàcut 

declaratia cà guvernul Groza reprezintà cu 

adevàrat poporul român si s-au adus critici 
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aspre guvernelor anterioare si mai ales 

guvernului Ràdescu. 

 Asadar, Rusia voieste sà impunà punctul 

sàu de vedere în România, Bulgaria, Ungaria, 

împotriva dorintei Statelor Unite si Angliei, care 

voiesc guverne noi de largà concentrare, care 

sà realizeze cu adevàrat ideea democratà. 

 Cum oare se va realiza acest conflict ? 

 Pentru mîine guvernul bulgar fixase ziua 

alegerilor generale, împotriva dispozitiilor luate 

la Potsdam de a nu se face alegeri în fostele 

tàri ocupate de germani, decît dupà ce se va 

alcàtui un guvern reprezentativ si dupà ce se 

vor rertage armatele sovietice. 

 Astàzi la ora 2 dupà amiazà s-a transmis 

la radio românesc, între altele, si informatia cà 

guvernul bulgar, în urma protestului Statelor 

Unite si Angliei, a amînat alegerile pentru alt 

termen, nefixat încà. 

Miercuri, 29 august 

 Asearà s-a comunicat la radio Bucuresti 

cà în Capitalà politia a descoperit o 

« organizatie teroristà » care : a) scotea un ziar 

clandestin « Vàpaia » ; b) avea de scop 

înlàturarea guvernului actual prin suprimarea 

membrilor lui ; c) are de sef pe generalul 

Ràdescu si e sustinutà de Maniu si Bràtianu. 

 Dintre toate aceste afirmatiuni, una 

singurà e de crezut si anume cà acea 
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organizatie, din care se spune cà fac parte 

national-tàrànisti si cîtiva fosti socialisti, bine 

cunoscuti, ca Fluieras si Jumanca, scoate un 

ziar pe cale clandestinà. Desigur cà prin acest 

ziar se aduc critici guvernului si se cere 

plecarea lui, ceea ce nu convine guvernului. 

Este explicabilà aparitia clandestinà a ziarului, 

dacà cuvîntul opozitiei nu e làsat sà fie spus 

liber pe nici o cale.   

 Nu poate însà ca acest grup de oameni sà 

tindà la suprimarea prin moarte a membrilor 

guvernului, pentru cà ei stiu cà aceasta, nu 

numai cà nu ar fi spre folosul tàrii, dar ar aduce 

asupra ei o adevàratà catastrofà. 

 De altfel, despre generalul Ràdescu se 

stie, pe lîngà aceasta, cà el se aflà sub protectie 

englezà si nu s-ar putea ocupa sà conducà 

asemenea organizatii. 

 Seceta continuà. Rusii nu pleacà. 

Guvernul nu demisioneazà, desi Regele a rupt 

orice contact cu el. Toatà lumea asteaptà o 

usurare care însà nu vine. 

 S-a comunicat la radio cà ieri dimineatà a 

încetat din viatà cunoscutul actor C. Tànase, 

care prin talentul lui a amuzat un lung numàr de 

ani publicul românesc.   

Duminicà, 2 septembrie 

 Astàzi de dimineatà a fost semnat la 

Tokio, unde au intrat fortele americane, 
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documentul de capitulare a Japoniei. Au fost de 

fatà, pe lîngà delegatii japonezi, reprezentanti ai 

marilor puteri care au dus acest ràzboi(...) 

 Situatia continuà aceeasi : secetà, rusii 

ocupà mai departe Craiova, guvernul, desi nu 

mai are nici un contact cu regele, gàseste de 

cuviintà sà ràmînà mai departe acolo unde se 

aflà. Decrete-legi însà, si orice màsuri ce se 

executà prin decret regal, acest guvern nu 

poate efectua. 

Miercuri, 5 septembrie 

 Iatà ce s-a întîmplat acum 3 zile la 

Craiova. 

 Comunistii, însotiti de politie, s-au 

prezentat la sediul partidului national din acest 

oras si, sub pretext cà vor sà caute manifeste 

subversive, au intrat în interiorul clàdirii 

partidului. Unii din cei ce intraserà s-au aplecat 

si au ridicat de jos niste asemenea manifeste. 

Insà unele dintre persoanele ce se aflau de fatà 

în club, printre care si un maior în activitate, 

vàzuserà cînd însàsi acei ce intraserà au aruncat 

manifestele acolo. Fiind arestati membrii 

prezenti ai partidului, Parchetul local, fiind 

solicitat de familiile celor închisi, a fàcut 

cercetàri si, negàsind nici o vinà, a eliberat pe 

cei arestati. Aceasta însà a avut drept rezultat 

cà ministrul de Justitie a invitat de urgentà la 
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Bucuresti, atît pe primul procuror cît si pe 

procurorul general.  

 De cîte ori se deschide emisiunea de 

radio la noi, se citeste o proclamatie a 

guvernului, prin care se stàruieste a se afirma 

cà guvernul de « largà concentrare » dr. P. 

Groza va conduce mai departe treburile tàrii ; în 

acelasi timp se atacà fortele « fasciste si 

reactionare » conduse de Maniu si Bràtianu. 

 Se anuntà cà primul ministru Groza si 

ministrul de Externe Tàtàràscu au plecat la 

Moscova ! In acelasi timp cu ei a plecat la 

Moscova si ambasadorul Rusiei la Bucuresti 

împreunà cu generalul comandant al fortelor 

ruse din România, Susaicov… 

Sîmbàtà, 8 septembrie 

 Radio America, reflectînd opiniile 

guvernului Statelor Unite, a fost asearà foarte 

drastic la adresa guvernului român. Astfel, s-a 

spus de radio America despre acest guvern cà 

el nu e nici reprezentativ, nici democratic si cà 

el trebuie sà plece, ori de cine ar fi sustinut. 

 Privitor la propaganda continuà pe care 

sîrbii o fac contra grecilor, afirmînd cà bande 

grecesti ar ataca populatia sîrbà de la granita 

greacà, omorînd si jefuind, radio America a 

spus cà aceasta e o minciunà nerusinatà 

(America si Anglia au început sà întrebuinteze 
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cuvinte mai tari, ceea ce însemneazà cà au 

început sà ajungà si ei la saturatie). 

 Ieri la ora 6 seara a fost un cutremur de 

pàmînt. Eram în camerà cînd am auzit un zgomot 

prelung si am simtit podeaua si zidurile 

miscîndu-se : lampa atîrnatà a început sà se 

miste usor. Se spune cà cutremurul, care s-a 

simtit si la Bucuresti, a fost de gradul 5. 

Duminicà, 9 septembrie 

 Asearà, la radio Bucuresti, s-a comunicat 

rezumatul unui articol al ziarului rus 

« Izvestia », în care se afirmà urmàtoarele : cà 

Regele României, în vederea schimbàrii 

guvernului Groza, nu s-a adresat Angliei si 

Statelor Unite din proprie initiativà, ci în urma 

unor presiuni din partea acestor douà state ; cà 

aceasta însà, spune ziarul « Izvestia » care 

oglideste pàrerea conducàtorilor Rusiei, este 

însà o imixtiune inadmisibilà în politica internà a 

României ; cà guvernul Groza reprezintà cu 

adevàrat poporul român si a obtinut numeroase 

realizàri (în timp ce rusii sustin cà Statele Unite 

si Anglia se amestecà în politica româneascà, 

seful guvernului român si ministrul de Externe 

Tàtàràscu, se aflà la Moscova, invitati acolo, 

desigur, de guvernul rus ; este de amintit, de 

altfel, cà acest guvern Groza a fost alcàtuit cînd 

Vâsinski se afla la Bucuresti si sub presiunea 

acestuia !)  
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 Tot asearà, radio Londra, luînd cunostintà 

de articolul din « Izvestia », a transmis 

declaratia cà, nu sub presiunea Statelor Unite si 

Angliei, Regele României s-a adresat pentru 

înlocuirea guvernului Groza, ci din proprie 

initiativà. Si a adàugat cà, de altfel, nici nu ar fi 

fost nevoie de aceastà interventie întrucît, chiar 

din luna martie, cînd acest guvern s-a alcàtuit, 

Statele Unite si Anglia au declarat cà nu 

recunosc acest guvern care, numit sub 

presiunea lui Vâsinski, ce se afla la Bucuresti, 

nu reprezintà poporul român. 

 (Am uitat sà adaug mai sus cà în ziarul 

« Izvestia » s-a mai scris cà tot asa Statele 

Unite si Anglia au càutat sà schimbe situatia din 

Polonia si nu au reusit). 

Marti, 11 septembrie    

 De cîteva zile temperatura a scàzut brusc. 

Astàzi au fost 18 grade. Cerul e înnorat, dar 

totusi nu plouà. Pîinea, care pînà acum se 

prepara din fàinà de grîu, de azi se preparà 

dintr-un amestec de fàinà de grîu, de orz, de 

mazàre si, de la 80 lei (pîinea de 500 gr), a fost 

ridicat pretul la 150 lei (deci 300 lei kg). 

 O càmasà ceva mai bunà costà azi pretul 

nemaiauzit de 45.000 lei. Cu acest pret fàceam 

în anul 1940 cinci costume de haine. Stofa 

pentru haine e azi 50.000 lei metrul. Lucratul 

unui costum de haine ( cu furnituri) costà peste 
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100.000 lei. Deci un costum de haine costà 

peste 250.000 lei. 

 De cîteva zile la noi în casà, în cele douà 

camere din fatà, au venit în locul maiorului rus 

care a plecat, alti doi ofiteri rusi, un càpitan si 

un locotenent. 

 Groza si Tàtàràscu încà nu s-au întors de 

la Moscova. Ce tratative pot sà ducà acolo, dacà 

ei nu reprezintà un guvern legal si cînd nu sunt 

recunoscuti de America si Anglia, nu stim pînà 

acum. S-a comunicat însà cà li s-au dat de 

guvernul rus banchete oficiale si au luat parte 

la reprezentatii teatrale. 

Miercuri, 12 septembrie 

 Ieri dupà amiazà s-a deschis la Londra 

Conferinta ministrilor de Externe ai celor 5 

mari puteri, Statele Unite, Anglia, Rusia, Franta 

si China, în vederea discutiilor privitoare la 

încheierea pàcii cu Italia, România, Bulgaria, 

Ungaria si Finlanda. 

 Astàzi, în România, cînd douà persoane se 

întîlnesc nu vorbesc altceva decît despre rusi, 

care ne ocupà casele si ne consumà alimentele, 

si se întrebà cînd oare vor scàpa de ei, lucru pe 

care toatà lumea îl doreste cu cea mai mare 

ardoare a sufletului. 

 De asemenea, se întreabà cînd va pleca 

guvernul actual, sustinut de rusi dar 

nerecunoscut de celelalte puteri aliate, guvern 
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care a nemultumit profund marea masà a 

poporului prin lipsa de ordine, prin indisciplina 

si nemaipomenita scumpete ce a adus în tarà. 

 Generalul de Gaulle a fost în Statele 

Unite unde a obtinut din partea americanilor un 

ajutor important în alimente si alte articole de 

primà necesitate, necesare poporului francez. 

De acolo, generalul francez, care pînà aici aràta 

multà simpatie guvernului rus, s-a întors cu idei 

mult modificate (…) 

 Cu aceastà ocazie, stràbàtînd orasul pînà 

la capul dinspre ràsàrit al lui, am vàzut din nou 

multimea rusilor ce se aflà în oras, pe stràzi, 

mergînd pe jos, în camioane sau automobile. 

Scolile si curtile sunt toate pline. 

 La Scoala normalà de bàieti Tudor 

Vladimirescu, în partea de sus a portii, de o 

parte si de alta, am vàzut, mari, portretele lui 

Lenin si Stalin, iar pe alee, în curte, alte 

portrete în màrime naturalà si numeroase 

flamuri rosii.  

Vineri,14 septembrie 

Groza si Tàtàràscu încà nu s-au întors de 

la Moscova. Ce tratative pot sà ducà acolo, dacà 

ei nu reprezintà un guvern legal si cînd nu sunt 

recunoscuti de America si Anglia, nu stim pînà 

acum. S-a comunicat însà cà li s-au dat de 

guvernul rus banchete oficiale si au luat parte 

la reprezentatii teatrale. 
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 Maresalul Tito al Serbiei a pronuntat la 

radio un discurs în care, dupà ce a fàcut bilantul 

activitàtii frontului patriotic, a atacat opozitia 

iugoslavà de a lucra în acord cu « reactiunea 

internationalà » împotriva intereselor 

Iugoslaviei, a declarat cà Iugoslavia nu va 

permite în nici un caz imixtiuni exterioare în 

afacerile sale interne (« Reactiunea 

internationalà » este, desigur, reprezentatà prin 

Statele Unite si Anglia). In vederea încheierii 

pàcii cu Italia, ridicà pretentii împotriva ei 

Franta, Iugoslavia, Austria, Grecia, pretinzînd 

fiecare anume teritorii. 

Marti, 18 septembrie (Bucuresti) 

 Duminicà la ora 5 dimineata am plecat din 

Craiova cu un autobuz de curse. Din cauzà cà 

masina era veche si hîrbuità, am ajuns la 

Bucuresti abia la ora 3. In tot lungul drumului 

de 240 km (am mers prin Caracal-Rosiori-

Alexandria) ; cîmpul complet uscat, aproape nici 

un fir de iarbà verde din cauza secetei de anul 

acesta, care s-a adàugat la toate celelalte rele. 

 In Bucuresti, în str. Sf. Apostoli, unde se 

opreste masina, mà astepta Natalia. Impreunà 

cu ea am luat o masinà micà si am dus bagajul 

acasà. Ca sà se vadà lipsa de rusine cu care 

soferii jefuiesc pe càlàtorii ce nu pot ràmîne în 

drum cu bagajul, soferul care ne-a dus în str. 

Eroului nu s-a învoit sà ne ducà decît pentru 
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suma de 4.000 lei. Ei nu se mai tem de nimeni, 

càci se pare cà autoritatea supraveghetoare a 

dispàrut. (…) 

 Ieri m-am prezentat la Palatul Justitiei si 

mi-am reluat serviciul. In Bucuresti viata a 

devenit aproape imposibilà din cauza lipsei si 

scumpetei. O camerà mobilatà nu se mai 

închiriazà azi decît cu un pret de la 60.000 lei în 

sus. Preturile legumelor si zarzavaturilor sunt 

pur si simplu uluitoare : o varzà 6-7 sute lei 

(mai tîrziu 1.200-1.500) , 1 kg rosii 8 sute lei, 

un ardei gras 35-45 lei, 1 kg fasole verde 1.000 

lei etc. Zahàr nu s-a dat de luni de zile si pe 

sub mînà se vinde cu 7-8 mii lei un kg. Ulei si 

unturà nu se gàsesc ; lemnele 700.000 lei 

vagonul (un camion, ca sà trasporte de la garà 

sau de la depozit la domiciliu lemne, pretinde 

7-10 lei la kg). 

 Toatà lumea se întreabà unde vom ajunge 

si ce se va petrece la iarnà. Iar în acest timp de 

lipsuri groaznice, rusii stau în tarà si nu ne dau 

cel putin vagoanele necesare pentru 

transporturi, care ar face mai usoarà 

aprovizionarea si poate ar mai aduce o ieftinire. 

 Cu ocazia deschiderii anului judecàtoresc 

(15 sept.) au vorbit într-o salà a Tribunalului 

Ilfov, printre altii, si ministrul Justitiei, 

Pàtràscanu, si consilierul Tr. Brosteanu, de la 
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Casatie, cunoscut pentru manifestàrile lui 

politice de extremà stîngà. 

 Iatà ce a spus, între altele, consilierul 

Brosteanu (cuvîntare publicatà in extenso în 

« Universul » cu data luni 17 sept.) Dupà ce îsi 

exprimà bucuria cà are prilejul sà fie de fatà la 

reluarea activitàtii judecàtoresti la începutul de 

toamnà al anului judecàtoresc, an al victoriei 

asupra fascismului si al democratizàrii Europei, 

a adàugat textual : « Acum ea (România) trebuie 

sà lupte mai departe pentru a-si mentine cele 

cîstigate. Pe màsurà ce-i stà la îndemînà, 

democratizarea aparatului de stat. Nici un 

cuibar reactionar nu trebuie tolerat în aparatul 

de stat si, mai ales, în corpul judecàtoresc. 

Judecàtorul are o mare putere în dreptul lui de 

interpretare a legii. De aceea, pàrerile lui 

social-politice intereseazà. Càci, dacà e sà se ia 

un exemplu, un judecàtor burghez în activitatea 

lui va spuraveghea întotdeauna ca legile sà nu 

se abatà de la principiul constitutionalitàtii. Un 

judecàtor proletar, care doreste ca lumea sà se 

schimbe spre mai bine, va da o interpretare 

largà legilor noi, în contra oricàror impedimente 

constitutionale. Avocatii au înclinat din timp 

spre organizarea sindicalà.  Dar, între judecàtori 

aceastà tendintà nu s-a manifestat. S-au 

observat, dimpotrivà, tendinte contrarii » etc. 
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 Un comentariu al ideilor exprimate mai 

sus, cred cà este de prisos. 

 Ministrul Pàtràscanu a spus si el, între 

multe altele, despre magistraturà : «Dintre toate 

sectoarele vietii noastre publice, justitia 

reprezintà un sector încà ràmas în urmà din 

acest punct de vedere » (adicà al 

democratizàrii). 

Joi, 27 septembrie 

 (…) Se pare cà Conferinta ministrilor de 

Externe de la Londra nu va duce la nici un 

rezultat pentru încheierea pàcii. Se pare cà 

pretentiile rusilor în toate domeniile sunt 

neacceptabile. 

 O stire de la New York publicatà în 

ziarele de azi (« Universul » etc.) face cunoscut 

cà expertii americani au construit o bombà 

atomicà cu o putere distructivà infinit mai mare 

decît aceea lansatà la Hiroshima. Cà noua 

bombà ar putea ucide în orasele mari milioane 

de oameni dintr-o singurà loviturà. Cà, 

comparatà cu ea, bomba de la Hiroshima, care a 

fàcut sute de mii de victime, a fost calificatà ca 

o simplà plesnitoare. 

Joi, 4 octombrie 

 Spre nefericirea omenirii, care va 

continua sà mai sufere, Conferinta ministrilor de 

Externe de la Londra, care trebuia sà aducà 

încheierea pàcii cu Italia, Finlanda, România, 
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Ungaria, Bulgaria, s-a închis marti fàrà a aduce 

vreun rezultat. Au fost, dupà cîte se pare, mari 

divergente de pàreri. Delegatii la aceastà 

conferintà (ai Statelor Unite, Frantei, Rusiei, 

Chinei) au si plecat în tàrile lor. Ce va urma 

oare acum ? Se vor mai putea relua 

convorbirile ? Si cine va ceda atunci ? 

 In asteptare, România ràmîne mai departe 

cu armata rusà, de peste un milion de soldati, 

pe teritoriul ei si obligatà sà sufere mai departe 

lipsurile. Auzisem mai de mult cà s-ar fi 

comunicat de la Moscova cà dacà armata rusà 

ràmîne în tara noastrà, desi dupà Conventia de 

armistitiu, imediat dupà încetarea ràzboiului cu 

Germania, trebuia sà plece, aceasta o face în 

urma cererii guvernului român. Nu mi-a venit 

sà cred, zvonul însà a fost confirmat din 

numeroase surse. Sà fie oare adevàrat sau, 

conducàtorii rusi, avînd un interes politic, ràmîn 

mai departe împotriva oricàrei conventii sau 

uzante internationale ? 

 Un coleg de la Casatie, Scripcà, trebuie 

sà iese la pensie spre sfîrsitul lunii acesteia, 

cînd împlineste 63 ani (s-a scàzut limita de 

vîrstà de la 66 la 63 ani). Eu, de asemenea, 

trebuie sà fiu pus în retragere la 23 decembrie, 

cînd împlinesc aceeasi vîrstà. Ministerul e 

obligat sà ne facà cunoscut aceasta în urma unui 

decret regal de punere în retragere. Cum însà 
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guvernul nu mai comunicà în nici un fel cu 

Regele, care de la 23 august i-a cerut demisia, 

fàrà ca guvernul sà se supunà, decretul regal nu 

se poate obtine. Mà întreb, eu si cu Scripcà, ce 

va trebui sà facem ? Si ce vom putea primi din 

momentul cînd, dupà lege, va trebui sà încetàm 

serviciul : leafa ori pensia ? Sau nici una din 

ele ? 

 A murit la Craiova, acum vreo 15 zile, 

fostul meu coleg de liceu si apoi de 

magistraturà, care mai tîrziu a fost avocat de 

seamà al baroului din Craiova, Al. Iliescu. Dupà 

Iunian si alti colegi, dispare încà unul din 

vechea noastrà serie. Dumnezeu sà-l aibà în 

paza sa.  

 Dupà càldura mare si seceta ce a durat 

toatà vara, de vreo cîteva zile s-a umplut cerul 

de nori, a bàtut vîntul dinspre nord-est si a 

fluierat pe la ferestre ca iarna. Dar stropi de 

ploaie au càzut în foarte redusà cantitate. 

Asteptàm o ploaie mai mare pentru ca sà se 

poatà face semànàturile, altfel suntem 

amenintati si mai grav pentru anul viitor. 

Temperatura a scàzut atît de mult încît asearà 

s-a fàcut putin foc la caloriferul din blocul 

nostru . Cu aceastà grozavà lipsà de combustibil 

în Bucuresti si în neputinta de a fi aprovizionat, 

càci rusii nu ne lasà decît extrem de putine 

vagoane si locomotive, o iarnà timpurie ar 
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aduce populatiei grele suferinte, în afarà de 

acelea produse de lipsa alimentelor. 

Vineri, 5 octombrie 

 Azi noapte a plouat ceva mai bine. Cred, 

însà, cà e mare nevoie si de alte ploi pentru ca 

pàmîntul care a fost atît de uscat sà poatà fi arat 

si semànat. 

 Un coleg mi-a spus azi cà a ascultat 

asearà radio America, retransmisiune prin 

Londra, de unde s-a transmis, printre alte stiri, 

si pe aceasta : cà un corespondent american a 

depus la postà, pentru America, o telegramà de 

600 cuvinte, în care desigur vorbea de stàrile 

din România si cà, dupà putin timp, numitul 

corespondent a fost chemat de comandantul rus 

din Bucuresti si i s-a dat înapoi telegrama, 

despre care a spus cà nu se poate expedia 

(desigur din interese politice rusesti). 

 Aceasta e libertatea popoarelor despre 

care presedintele Truman a declarat adeseori în 

discursurile sale cà voieste sà o vadà întronatà 

pe tot pàmîntul ! 

Duminicà, 7 noiembrie 

 Asearà, cerul la apus, sub norii negri, s-a 

vàzut rosu ca focul. Azi noapte si azi toatà ziua 

a bàtut un vînt rece de 10 grade, zgîltîind usile 

si ferestrele si urlînd ca în toiul iernii. 

 Esecul Conferintei de la Londra se pare 

cà a avut drept cauzà urmàtoarele fapte : 
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nerecunoasterea guvernelor României,Bulgariei, 

Ungariei de càtre Anglia si Statele Unite, desi 

Rusia a sustinut cà în aceste tàri guvernele 

reprezintà poporul si cà, deci, trebuie 

recunoscute si, în al doilea rînd, diferenta de 

pàreri în ce priveste participarea Frantei si 

Chinei, celelalte douà mari puteri reprezentate 

la Conferintà, la încheierea pàcii cu cele 3 state 

de mai sus ; reprezentantul guvernului rus, 

Molotov, fiind de pàrere cà, conform întelegerii 

de la Berlin, la discutarea tratatului cu cele 3 

state trebuie sà ia parte numai Anglia, Statele 

Unite si Rusia, pe cînd Statele Unite si Anglia 

au fost de pàrere cà ia parte la încheierea 

acestor tratate si Franta si China, asa cum a 

intervenit o întelegere la 11 septembrie a.c. 

între cei 5 ministri de externe la Londra. 

 In « Universul » apàrut azi se vorbeste de 

rezultatele Conferintei de la Londra, asa cum 

sunt vàzute de ziarul rus « Izvestia », în care se 

cautà a se justifica punctul de vedere al 

guvernului rus privitor la chestiunile mai sus 

aràtate. Articolul se sfîrseste astfel : « Dacà 

reprezentantii americani si britanici vor 

continua si în viitor sà aibà aceeasi atitudine 

care n-ar putea fi conciliantà cu fidelitatea fatà 

de acordurile tripartite încheiate, atunci se va 

produce clàtinarea bazei colaboràrii între cele 

trei puteri ». 
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 Tot în « Universul » de azi e tipàrit si un 

expozeu al ministrului de Externe al Statelor 

Unite, Byrnes, vorbit la radio. El a spus, între 

altele : « Greutàtile întîmpinate la Londra vor 

aràta întregii lumi realitatea durà cà nici o 

natiune nu poate astepta sà facà o pace numai 

dupà vointa ei. Dacà aceastà realitate durà este 

acceptatà de oamenii de stat si de popoare în 

prima parte a propunerilor alcàtuirii pàcii, în 

partea ultimà a realizàrii pàcii ea ne va salva si 

va salva întreaga pace a lumii de efectele 

dezastruoase ale deziluziilor si intransigentei ». 

Tecînd apoi la problema recunoasterii 

guvernelor român si bulgar, Byrnes a spus : 

« Noi nu putem sti dacà condititunile de acolo 

justificà recunoasterea, atîta vreme cît 

reprezentantii nostri politici nu sunt informati si 

atîta vreme cît corespondentilor nostri de presà 

nu li se permite sà circule liberi prin aceste tàri 

si sà trimità stirile lor necenzurate ». 

Respingînd cererea guvernului sovietic ca 

Franta si China sà nu aibà dreptul de a discuta 

problemele tratatelor de pace, ministrul de 

externe american a spus : « O asemenea 

excludere a doi dintre membrii permanenti ai 

Consiliului de Securitate nu ar promova relatiile 

armonioase esentiale pentru succesul 

Organizatiei Natiunilor Unite ». In legàturà cu 

aceastà chestiune, dînsul precieazà mai departe 
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cà, la 11 septembrie nimeni dintre cei prezenti 

la Consiliu (deci si reprezentantul guvernului 

rus) nu a contestat hotàrîrea luatà de Consiliu, 

ca cei 5 membri sà fie prezenti la toate 

sedintele, cà abia la 21 septembrie delegatia 

sovieticà a luat pozitie cà hotàrîrea Consiliului 

din 11 septembrie violeazà acordul de la Berlin. 

Revenind la România si Bulgaria, ministrul 

american a mai spus : « Nu vom càuta sà dictàm 

în afacerile interne ale nici unui popor. Ne 

rezervàm doar dreptul sà refuzàm 

recunoasterea guvernelor dacà, dupà 

investigatii, vom ajunge la concluzia cà ele nu 

au dat poporului drepturile acordate lor prin 

Acordul de la Yalta si prin Charta Atlanticului ». 

A terminat aràtînd cà, la viitoarea Conferintà a 

pàcii, toate statele care au luat parte în ràzboi, 

fie ele mari sau mici, vor fi invitate. « A fost 

ràzboiul popoarelor, trebuie sà fie pacea 

popoarelor ». 

 Dupà cum rezultà dintr-o stire a Agentiei 

Reuter, publicatà tot în “Universul » de azi, în 

provincia chinezà Cekian, au izbucnit lupte între 

fortele guvernului central chinez si fortele 

comuniste chineze, teamà fiind, dupà postul 

chinez comunist, de un ràzboi civil chinez de 

mare amploare (asadar, în China sunt douà 

guverne în douà pàrti deosebite ale Chinei: unul 
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al lui Chang-Hai-Seck, care a luptat timp de 7 

ani cu japonezii, si altul comunist). 

Marti, 9 octombrie 

 Cerul s-a înseninat dar s-a làsat un frig 

destul de puternic; azi dimineatà erau 5 grade. 

La Predeal a nins ca în timpul iernii. In casà 

sunt abia 15 grade. 

 Un avocat din Craiova, cu care m-am 

întîlnit azi în Bucuresti, îmi spunea, cà atît la 

Craiova cît si pe toatà cîmpia dintre Craiova si 

Bucuresti, a plouat binisor si au iesit oamenii cu 

plugurile pentru semànatul grîului. 

 Dintr-o cuvîntare a lui John Foster 

Dulles, consilier special al lui Byrnes, ministrul 

de Externe al Statelor Unite, la consiliul de la 

Londra, tinutà la radio (stire publicatà în 

« Universul » de azi) aflàm cà « Rusia mai dorea 

pentru ea tutelajul asupra celor mai importante 

colonii italiene în Africa, astfel încît ea si-ar fi 

putut realiza un mare port în Mediterana, 

asemànàtor celor obtinute în Extremul Orient, la 

Port Arthur si Dairen”. Iar, mai departe: 

“Delegatii sovietici stiau cà noi tinem mult sà 

încheiem o pace cu Italia. Ei doreau sà vadà cît 

de multe din principiile noastre pentru  a atinge 

acest scop. Si-au dat însà seama cà Statele 

Unite nu doresc si nu voiesc sà sacrifice 

principiile lor sau istorica prietenie cu China si 

Franta ». 
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 In ziarele de ieri s-a publicat stirea cà 

comandantul armatei americane ce a ocupat 

Japonia, Mac Arthur, a ridicat cenzura presei în 

Japonia (La noi, care ne aflàm în armistitiu de 

mai bine de un an, acel din opozitie care si-ar 

da o pàrere printr-o tipàriturà, ar fi considerat 

criminal). 

Sîmbàtà, 13 octombrie 

 Iatà ce a declarat, între altele, Ana 

Pauker, la o întrunire a partidului comunist 

tinutà miercuri în Bucuresti : « Suntem pe 

punctul de a avea pacea. Si, cît de straniu si 

neplàcut ne sunà la ureche, cînd auzim mereu 

vorbindu-se, de pildà, de bomba atomicà. 

Pentru ce mai cautà unii sà ne zgîndàre (acesti 

« unii » sunt, desigur, americanii), dupà ce abia 

nu ne mai urmàreste sîngele pe care si în somn 

îl vedem curgînd… ? » 

 Trecînd la o altà ordine de idei : « Multi 

dintre noi nu ne-am fi gîndit la acordul de la 

München si ni s-ar fi potolit ciuda împotriva 

celor vinovati de acest acord ( ?), dar dacà 

vedem oameni care n-au învàtat nimic din 

tràdarea omenirii, pe care au comis-o la 

München, suntem nevoiti sà ne gîndim la ei si, 

dacà ei calcà din nou în stràchini, popoarele 

trebuie sà se opunà de a fi tîrîte pe acest drum 

gresit, pentru ca cioburile sà nu le taie si lor 

picioarele sà sà sîngereze. Cei care au 
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propovàduit si încheiat acordul de la München 

aveau o socotealà : îi satisfacem pofta si întàrim 

lupul Hitler pentru ca sà-l asmutim împotriva 

Uniunii Sovietice si poate ne picà si nouà 

mieluseilor ceva din prada lupului » (se face, 

desigur, aluzie la încercarea lui  Chamberlain, în 

1939, care a venit la München pentru a 

convinge pe Hitler sà nu facà ràzboi. Cu acea 

ocazie a trimis si Roosewelt o scrisoare lui 

Hitler în acelasi sens. Nu a fost nici un acord, 

càci, în acest caz, Hitler nu ar fi pornit ràzboiul 

întîi împotriva Poloniei si apoi împotriva Frantei, 

aliata Angliei). Mai departe : « Istoria se repetà, 

dar în alte împrejuràri si în alte conditiuni. 

Acum se pune chestiunea unui « bloc 

occidental ». Acest bloc e prezentat azi ca ceva 

nevionvat ; iacà asa : o simplà dragoste 

occidentalà si, cicà, platonicà pe deasupra. 

Firma pare nevinovatà, dar tendinta ei e 

izolarea Uniunii Sovietice”(din “Universul” de 

azi). 

Duminicà, 14 octombrie 

 Ziarele apàrute azi de dimineatà sunt 

pline cu discursurile unora dintre membri 

guvernului român si ale reprezentantilor 

sovietici, cu prilejul restituirii vaselor românesti 

României de càtre Rusia. Aceasta a fost o nouà 

ocazie pentru ca sà se glorifice prietenia dintre 

Rusia si România si, în esentà, sà se spunà ceea 
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ce a spus ministrul de externe român, 

Tàtàràscu : « Suntem (guvernul) izvorîti din 

nàzuintele tàrii si în slujba acestor nàzuinte ne 

vom face datoria pînà la capàt ». 

Marti, 16 octombrie  

 Pierre Laval, fostul sef al guvernului 

francez din Vichy pe timpul ocupatiei germane, 

judecat la Paris de un  tribunal special si 

condamnat la moarte, a fost executat prin 

împuscare ieri, dupà cum comunicà agentia de 

presà francezà, printr-o telegramà publicatà în 

ziarele de azi (« Universul »). Aflînd de 

condamnarea sa la moarte, el a încercat sà se 

otràveascà, luînd o dozà de cianurà de potasiu 

pe care o tinea ascunsà. Cum însà otrava era 

veche si doctorii i-au fàcut imediat spàlàturi 

stomacale (pentru ca sà nu moarà de propria sa 

mînà, ci executat…), el nu a murit din cauza 

otràvii. « A cerut atunci cîteva minute pentru a 

se reface complet, spunînd cà vrea sà meargà 

drept în fata plutonului. A dat apoi o scrisoare 

cu titlul « Avocatilor mei », pentru a-i làmuri, si 

o alta, “Càlàilor mei pentru a le ràspunde”. Cum 

la executie nu au putut lua parte ziaristi, 

apàràtorii lui Laval, avocatii Albert Maud si 

Baraduc au povestit ziaristilor executarea 

clientului lor. Ei au spus cà, dus în fata 

plutonului de executie, Laval nu a vrut sà fie 

legat la ochi si a cerut sà comande foc singur, 
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ceea ce seful plutonului de executie i-a refuzat. 

El si-a exprimat mirarea cà nu vede prezent pe 

nici unul din magistrati, dupà care, adresîndu-

se soldatilor, le-a spus : « Và plîng ». « Dupà 

declaratiile fàcute de avocatii lui Laval, se 

încheie comunicarea, el a murit cu un curaj 

màret ». 

Vineri, 26 octombrie 

 Dezacorduri din ce în ce mai mari apar 

între social-democratii de sub conducerea lui C. 

Titel-Petrescu si comunisti. Din ziarele de azi 

(“Universul”) aflàm cà la 21 oct. a avut loc o 

adunare a muncitorilor de la minele Lupeni. 

Printre ei, desigur, se aflau si comunisti. S-a 

pus acolo, se vede, chestiunea alcàtuirii unui 

front unic al muncitorilor (F.U.M.). S-au auzit 

diferite strigàte pentru guvernul Groza si 

împotriva unui oarecare Mihàilà (nu ni se spune 

cine este acest Mihàilà – poate a fost un social-

democrat care a fost, se vede, de pàrere cà 

deosebirile de principii dintre social-democrati 

si comunisti sunt prea mari ca acest bloc sà 

poatà fi format). In urma acestor manifestatii, 

seful partidului social-democrat, Titel Petrescu, 

cu cîtiva membri ai partidului sàu, veniti din 

Bucuresti, au pàràsit adunarea. In urma lor, unii 

lucràtori care au luat cuvîntul, vorbind despre 

gestul lui Titel Petrescu de a fi pàràsit 

adunarea, au declarat cà acei care vor sà 
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slàbeascà azi Frontul unic muncitoresc (recte 

sà-si urmeze calea lor iar nu a comunistilor) 

sunt în slujba reactiunii si trebuiesc considerati 

ca dusmani ai clasei muncitoare (asadar, unul 

din vechii socialisti si partizanii sài au ajuns sà 

fie considerati dusmani ai clasei muncitoare, 

pentru cà nu se pun în slujba comunismului). 

 Intr-o rezolutie votatà în ziua de 25 

octombrie (adicà ieri) într-o sedintà a partidului 

social-democrat, s-a spus, între altele, cà 

pentru alcàtuirea unui front unic muncitoresc e 

necesarà mai întîi o clarificare a divergentelor 

teoretice si tactice dintre social-democrati si 

comunisti. « Comitetul central al Partidului 

social-democrat constatà cà în conditiile 

actuale (adicà din cauza divergentelor teoretice 

si tactice cu comunistii) realizarea partidului 

unic muncitoresc ràmîne un deziderat al 

viitorului ». In spiritul acestei rezolutii, 

Comitetul central îndeamnà organizatia P.S.D. 

sà continue cu toate puterile munca de întàrire 

si afirmare socialistà a partidului. 

 Pe cale particularà am auzit cà s-au 

împàrtit în tramvaie si pe stradà afise prin care 

acelasi partid pune în fruntea programului sàu 

respectarea Constitutiei si alte puncte de 

program, îndemnînd la organizarea partidului. In 

diferite institutii apar disensiuni grave între 

comunisti si socialisti. Am auzit astfel cà 
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lucràtorii socialisti (mi se pare de la o 

tipografie), voind sà plece la o adunare 

convocatà, au fost împiedicati de comunisti, 

care au cerut si ajutorul fortelor rusesti, si cà 

între ambele tabere a avut loc o adevàratà 

bàtàlie. Situatia aceasta e cunoscutà si în 

America, de unde se spune cà s-a vorbit înr-o 

searà. 

 Quisling, fostul prim ministru al Norvegiei 

din vremea ocupatiei germane, a fost judecat, 

condamnat la moarte si executat zilele trecute. 

 Bietii consilieri ai Curtii de Casatie, ca si 

toti functionarii din Bucuresti, de altfel, duc o 

mare grijà si-si pierd o mare parte din timp ca 

sà se aprovizioneze cu cîteva alimente, pe care 

le gàsesc cu cele mai mari dificultàti. Consilierii 

de la Inalta Curte pleacà prin oras cu geanta la 

subsioarà, trec pe la economate, în speranta de 

a gàsi ceva, màcar cît de putin, sau primesc 

mici cantitàti din depozitul ce-l poate face 

casierul contabil al Casatiei, Petrescu, care se 

pricepe la comert si procurà din diferite 

localitàti putinà carne, ceapà, cartofi (ceapa a 

ajuns pe piatà 1.00O lei kg, de la Petrescu s-a 

luat cu 750, catrofii 4-5 sute lei, carnea de 

vacà 2.500 lei). Primind personal sau prin aprod 

o cantitate proportionalà cu numàrul 

magistratilor si functionarilor Casatiei, 

consilierii pun pachetul în dulapul în care-si tin 
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robele si cîteva legi uzuale, de unde le ridicà 

atunci cînd pot. 

 (…) Mi-am adus aminte cà în 1940, la 

putin timp dupà ce venisem în Bucuresti, am 

cumpàrat din piatà acel peste càrnos si aproape 

fàrà oase, numit pàlàmidà (din care se face 

lacherda) în màrime de 4-5 kg unul, cu 70 lei 

kg, si am fàcut socoteala cà, din cei 30.000 lei 

lunar leafà ce aveam atunci, puteam sà cumpàr 

420 kilograme. Acum, cu cei 150.000 lei ce mi 

se plàtesc ca leafà, nu pot cumpàra decît 12 kg 

peste din cel care am vàzut la vitrinà (morun 

sau somon) (…) 

Luni, 29 octombrie 

 In ziua de vineri 26 octombrie, 

presedintele Truman, cu prilejul Zilei Marinei, a 

tinut la New York un discurs asupra politicii 

externe a Statelor Unite, considerat ca cel mai 

important discurs al sàu de cînd detine calitatea 

de presedinte. 

 Pentru a se vedea tot continutul 

discursului, atasez aici tàietura din jurnal, 

continînd rezumatul lui. Redau numai cîteva din 

cele 12 puncte esentiale ale discursului : 

1) «Nu càutàm expansiuni teritoriale sau 

avantagii egoiste. Nu avem nici un plan de a 

ataca vreun stat mare sau mic. Nu avem nici un 

scop de a da nastere la vreun conflict cu 
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dorintele pasnice ale vreunei natiuni, oricare ar 

fi ea ». 

2) «Credem cà popoarele care au fost 

deposedate prin fortà de drepturile lor suverane 

si de guvernul lor autonom, le vor gàsi usor ». 

3) «Nu vom putea accepta nici o schimbare 

teritorialà în nici o parte a lumii, în afarà de 

cazul cînd ar fi fàcutà în acord cu dorinta liber 

exprimatà a poporului în cauzà ». 

6) «Vom refuza sà recunoastem orice guvern 

impus oricàrei natiuni, oricare ar fi ea, prin 

fortà stràinà. In unele cazuri s-ar putea sà fie 

cu neputintà sà se împiedice ca un asemenea 

guvern sà se impunà prin fortà, dar guvernul 

Statelor Unite nu va recunoaste asemenea 

guvern»( Cît despre nerecunoastere, putin se 

sinchisesc guvernele român si bulgar). 

11) «Trebuie sà continuàm a promova libertatea 

cuvîntului». 

 Incà de la începutul lui octombrie, 

presedintele Truman a trimis lui Stalin un mesaj 

personal, care însà nu a putut fi predat de 

ministrul american la Moscova lui Stalin decît 

zilele trecute în localitatea Sochi din Caucaz, 

unde se aflà retras temporar pentru odihnà. 

 Se va vedea, desigur, în zilele urmàtoare, 

ce va spune presa internationalà si, mai ales, 

cea rusà, despre discursul presedintelui Truman 

si dacà Stalin a ràspuns la mesajul ce i s-a 
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trimis ; nu se stie încà continutul ràspunsului 

(…) 

Vineri, 2 noiembrie 

 Americanii si englezii protesteazà mereu 

prin presà si la radio, aràtînd cà corespondentii 

rusi au completa libertate sà comunice 

guvernului rus si ziarelor lor despre tot ce vàd 

în America si Anglia, pe cînd, reciprocitatea nu 

existà ; corespondentii englezi si americani nu 

pot comunica nimic din Rusia. La aceste 

proteste comisarul poporului pentru afacerile 

externe, Molotov, a ràspuns cà nu a gàsit « în 

general » acest protest fondat, si cà « nu a gàsit 

necesar sà-l ia în considerare » (Ràspunsul 

acesta e luat din ziarul « Jurnalul de 

dimineatà », apàrut azi, pag.4). 

 Dupà presedintele Statelor Unite, 

Truman, a vorbit si ministrul de externe 

american, James T. Byrnes, care a repetat cu 

aceeasi fortà declaratiile fàcute de presedinte. 

Printre altele, el a spus : « Credinta noastrà 

este cà toate popoarele trebuie sà fie libere 

pentru a-si alege propria lor formà de 

guvernàmînt, bazatà pe asentimentul celor 

guvernati si adaptatà felului lor de viatà ». 

 S-ar fi spus la radio Londra cà americani 

si chinezi au debarcat în Coreea si cà armata 

rusà din Manciuria va fi obligatà sà se retragà. 
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 Sa aflà pe cale particularà cà în Serbia ar 

fi lupte între soldatii de sub ordinele generalului 

Mihailovici, care ar fi favorabil întoarcerii 

regelui si prietenia cu Anglia si America, si 

armata lui Tito, comunist si favorabil 

Sovietelor. 

Sîmbàtà, 3 noiembrie 

 A sosit, încà de acum douà zile, la noi în 

tarà, senatorul american Claude Pepper, într-o 

vizità de documentare. Ieri dupà amiazà a fost 

primit de reprezentantii presei în casa 

generalului american Schuyler din Comisia 

aliatà de control, si le-a fàcut diferite declaratii. 

Dupà ce vorbeste de impresia bunà pe care i-a 

fàcut-o Capitala României, despre prevenirea 

ràzboiului în viitor etc., aratà ce întelege dînsul 

prin democratie. « Cred cà oamenii, care au 

suferit atît de mult, au dreptul nu numai la pace 

ci si la democratie. Prin democratie noi 

întelegem guverne alese de popor si 

ràspunzàtoare în fata poporului. Democratia 

implicà libertatea presei, libertatea cuvîntului, 

libertatea întrunirilor, libertatea religioasà si 

securitatea individului în ce priveste viata, 

libertatea si proprietatea sa. Noi nu putem 

întelege cum se poate întelege democratia fàrà 

toate acestea ». Iar, mai departe : « Statele 

Unite nu încearcà sà spunà altor tàri cum sà-si 

conducà treburile. Cred însà cà nu am fi 
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credinciosi principiilor noastre dacà am 

recunoaste un guvern care nu dà poporului 

toate acestea… Ce rost ar avea viata fàrà 

libertate ? Un mare patriot american a spus : 

dà-mi libertate sau dà-mi moarte. Aceasta este 

valabil atît azi cît si în zilele lui Patrik Henry 

(Din « Jurnalul de dimineatà » de azi). 

Joi, 8 noiembrie 

 Cu prilejul zilei de 7 noiembrie, 

aniversarea revolutiei ruse (28 ani) au avut loc 

manifestatii si cuvîntàri, nu numai în Rusia, dar 

si în România, ordonate de guvern. Astfel, în 

Bucuresti, ministrul de Justitie Pàtràscanu, 

secondat de consilierul de la Casatie, 

Brosteanu, au convocat încà cu o zi înainte, 6 

noiembrie, în sala de sedinte a sectiei a Curtii 

de Apel, pe magistrati si avocati, pentru a le 

tine cuvîntàri aràtîndu-le binefacerile revolutiei 

ruse si datoria pentru România de a se încadra 

în aceastà politicà (Eu si alti multi nu am 

ràspuns acestei convocàri).   

 Dar, ca si cum aceasta nu ar fi fost de 

ajuns, pentru ieri ministrul de justitie a luat în 

ajun dispozitia ca instantele judecàtoresti sà nu 

lucreze, trimitîndu-se astfel acasà oameni care 

sosiserà în Bucuresti cu mari sacrificii. Tot ieri 

s-au convocat adunàri în diferite piete ale 

Bucurestiului, unde s-au tinut discursuri despre 

revolutia bolsevicà. 
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 Astàzi, fiind ziua onomasticà a Regelui 

Mihai, studentii si alti numerosi cetàteni au voit 

sà facà Regelui o manifestatie de simpatie în 

fata Palatului Regal. Se pare, însà, cà 

manifestantii au fost împiedecati, prin masinile 

de stropit care, în mod nevinovat, aruncau 

mereu apà pe stradà si prin agenti, în 

autocamioane sau pe jos, care pofteau lumea sà 

circule, sau strigînd : « Tràiascà guvernul Petru 

Groza ».   

 Cu prilejul sàrbàtoririi de ieri a revolutiei, 

Molotov, ministrul de externe rus, a tinut un 

mare discurs. Dupà ce aratà cà în victoria 

asupra Germaniei, rolul hotàrîtor l-a avut 

armata rusà, Molotov aratà cà Uniunea Sovieticà 

are un mare interes si la controlul Japoniei, cà 

însà dificultàtile în ce priveste tratativele în 

aceastà chestiune nu au fost încà înlàturate. 

Referindu-se la problema utilizàrii energiei 

atomice, dînsul spune cà e indiscutabil cà 

interesele asiguràrii unei pàci trainice cer ca 

popoarele iubitoare de pace sà dispunà de forta 

armatà necesarà. « Dar, interesele apàràrii pàcii 

nu au nimic comun cu politica cursei înarmàrii 

marilor puteri, care este propovàduità peste 

granità de càtre unii adepti deosebit de zelosi ai 

politicii imperialismului » (Aluzie la cuvîntarea 

lui Truman ?). Adaugà apoi cà în prezent nu pot 

exista secrete tehnice, ca cele privitoare la 
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bomba atomicà, care sà ràmînà un patrimoniu al 

unei singure tàri sau al unui grup de tàri. « Se 

face, de asemenea, multà gàlàgie în jurul creàrii 

blocurilor si grupàrilor de state drept mijloc de 

apàrare a anumitor interese externe… Iatà de 

ce, vigilenta Uniunii Sovietice în aceastà 

chestiune nu trebuie sà slàbeascà ». Vorbind 

apoi de organizarea internà care a dus la 

puterea de azi a Rusiei spune : « Puterea 

sovieticà e tare prin legàtura ei cu poporul. 

Spre deosebire de democratia parlamentarà, 

democratia sovieticà are un caracter cu 

adevàrat popular ». 

 In aceeasi zi în care s-a sàrbàtorit 

revolutia rusà, în Camera Comunelor, cu ocazia 

si înainte de plecarea primului ministru englez 

Athlee în Statele Unite pentru a avea oarecare 

convorbiri cu presedintele Truman, au avut loc 

importante dezbateri. 

 Cu aceastà ocazie, fostul prim ministru, 

Churchill, a vorbit despre situatia externà. 

Referindu-se la hotàrîrea Statelor Unite « de a 

juca un rol de frunte în afacerile mondiale, dupà 

ce au dat forte si sacrificii pentru a scoate 

lumea dintr-o vale întunecatà, periculoasà si 

foarte amenintàtoare », fostul prim ministru a 

spus : « Trebuie sà aràtàm limpede Statelor 

Unite cà vom merge alàturi de ei pentru cauza 

pe care presedintele Truman a definit-o ; cà 
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vom adàuga forta noastrà la a lor si cà sfortarea 

lor sobrà va gàsi un ràspuns în sfortarea 

noastrà ». 

 Vorbind de bomba atomicà dînsul a spus : 

« In baza actualei noastre întelegeri cu Statele 

Unite, nici una din cele douà pàrti nu este 

îndeptàtità sà dezvàluie secretele ei unei tàri, 

fàrà aprobarea celeilalte ». De altfel, adaugà 

dînsul, « în ce mà priveste, nu pot sà resimt nici 

cea mai micà îngrijorare ca cetàtean britanic, 

prin faptul cà aceste mari puteri (ale bombei) se 

gàsesc în momentul de fatà în mîinile Statelor 

Unite. Sunt sigur cà ele nu o vor folosi nici 

pentru a-si satisface pofte teritoriale sau 

comerciale. Ele, la fel ca Marea Britanie, nu au 

nici o nevoie sau dorintà de cîstiguri teritoriale. 

Socotesc cà, în mintea celor mai multi oameni 

de aci este ideea cà, e un motiv de bucurie cà 

aceste mijloace de productie se gàsesc în mîini 

atît de bune ca acelea în care se gàsesc în 

momentul de fatà ». Si dînsul a încheiat 

declarînd cà Marea Britanie trebuie sà fabrice si 

ea bombe atomice si sà le aibà aci, chiar dacà ar 

fi fabricate în altà parte, în depozite sigure si 

potrivite, si aceasta în cel mai scurt timp. 

 La cuvîntarea de mai sus a ràspuns 

ministrul de Externe, Bevin. Declarà si dînsul cà 

secretul bombei atomice trebuie pàstrat. Nu 

crede cà în curînd energia atomicà va putea fi 
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întrebuintatà în industrie. Va mai fi nevoie 

pentru aceasta de muncà îndelungatà. « Eu 

socotesc politica cu privire la pacea mondialà 

ca un considerent absolut precumpànitor pentru 

a evita dezastrul ce ar rezulta de pe urma 

continuàrii folosirii acestor arme distrugàtoare. 

Adresez un apel càtre marile puteri, în numele 

guvernului britanic, noi suntem gata sà o facem, 

sà punà càrtile pe masà si cu fata în sus ». 

(Privitor la criticile aduse de Molotov împotriva 

asa numitor blocuri de state), ministrul Bevin a 

spus : « Guvernul britanic a cerut dreptul de a 

trata cu Franta, Olanda, Belgia, Scandinavia, 

sau cu alte tàri din blocul occidental, care au 

fost amicii culturali ai Angliei si tovaràsii ei 

istorici. In consecintà, spun cà sunt îndeptàtit, în 

numele guvernului, sà am vecini buni pe strada 

mea, tot asa cum orice altà tarà este îndeptàtità 

sà aibà vecini buni pe strada ei. Veti socoti, 

probabil, cà sunt putin cam energic cu privire la 

aceasta, dar am oarecare ciudà, si socotesc cà 

Camera va fi de acord cà sunt îndeptàtit sà fiu 

asa ». Iar, mai departe : «  Singurul fel în care 

poti fi sigur cà vei mentine o organizatie 

internationalà, este atunci cînd aceastà 

organizatie acceptà deplin, ca obligatie si 

politicà, cà tu te încrezi în cuvîntul dat fàrà a 

trebui sà trimiti la fiecare cinci minute un 

politist care sà verifice ». « Am fàcut fatà 
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aproape oricàrei cereri pe care socoteam cà 

vom fi chemati sà le satisfacem. La Moscova, 

Yalta si la toate celelalte conferinte, nimeni nu 

si-ar fi închipuit cà vor mai fi si alte cereri 

teritoriale…Cred cà a sosit momentul ca sà 

cîntàm putin si cîntecul nostru ». (Toate 

rezumatele de mai sus sunt luate din ziarul 

« Jurnalul de dimineatà » apàrut azi) 

 Aflu seara cà o multime imensà a fost azi 

pe Calea Victoriei pentru a manifesta în fata 

Palatului Regal, aràtîndu-si simpatia fatà de 

Rege. Au fost cetàteni de toate vîrstele, 

începînd de la elevi de scoalà (pentru care se 

trimisese ordin sà fie tinuti în scoli azi, în ziua 

de Sf. Mihail), studenti, oameni maturi. Pentru a 

împiedica aceastà manifestatie de simpatie, 

guvernul a pus coloane de soldati, care însà au 

fost rupte de multime si, pentru a risipi 

multimea, au trimis autocamioane cu agenti 

comunisti care mergeau repede prin mijlocul 

multimii. Cetàtenii, amenintati sà fie càlcati si 

indignati la culme, au ràsturnat autocamioanele 

în stradà si le-au dat foc. Din Ministerul de 

Interne din fata Palatului Regal s-au tras 

gloante în cei care manifestau ; au fost morti si 

ràniti, dar nimeni nu s-a retras. Au fost, de 

asemenea, bàtuti de multime cîtiva comunisti 

care pronuntau cuvinte injurioase la adresa 

Regelui. La manifestatie au luat parte si 



 406

numerosi ofiteri si invalizi, si au fost prezenti 

ofiteri englezi si americani care simpatizau cu 

aceastà miscare, luînd fotografii si filmînd 

diferite scene. Un colonel american, fiind ridicat 

pe umeri de studenti, a luat de la o persoanà din 

multime un mic steag si, ridicîndu-l, încuraja pe 

manifestanti. 

 Lumea s-a sàturat si, în disperare, 

înfruntà moartea. Au fost arestate numeroase 

persoane din multime si duse la politie. 

Vineri, 9 noiembrie 

 Ziarele apàrute azi calificà manifestatia 

de ieri drept o miscare de fascisti si reactionari, 

acuzà pe Maniu si Bràtianu, iar ministrul de 

Interne amenintà cà ia cele mai severe màsuri. 

 Ieri nu a sosit în Bucuresti nici un tren 

sau autobuz si se pare cà nici azi. 

 Acum cîteva zile au fost în Ungaria 

alegeri pentru parlament, la care au asistat si 

observatori americani si englezi. Au reusit, cu o 

mare majoritate, candidatii partidului micilor 

proprietari (agrarian), au urmat dupà ei 

socialistii si, apoi, comunistii, cam cu o cincime.  

Duminicà, 11 noiembrie 

 Primul ministru englez, Athlee, plecînd cu 

avionul din Londra, a ajuns ieri în Statele Unite 

si, la mai putin de douà ore dupà sosire, a si 

început convorbirile cu presedintele Truman, al 

Americii, cu privire la bomba atomicà, cît si la 
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alte chestiuni de interes mondial, mai ales 

acelea în raport cu încheierea pàcii, care 

întîrzie atît de mult. La convorbiri va lua parte 

si Mackenzie King, primul ministru al Canadei. 

 In acelasi timp cînd se tin convorbiri la 

Washington, trimisul lui Truman în Bulgaria si 

România pentru a se informa asupra stàrilor din 

aceste tàri, Ethridge, înainte încà de a sosi în 

Romînia din Bulgaria, unde se aflà de mai mult 

timp, a primit însàrcinarea sà se transporte la 

Moscova în vederea unor convorbiri al càror 

scop e necunoscut pînà acum. 

    In Bucuresti (si am auzit cà si în provincie) 

s-au asezat pe fatadele clàdirilor mari panouri 

în dimensiuni imense, cu portretul în culori al lui 

Lenin si Stalin. La Gara de nord, pe un perete, e 

un asemenea tablou în dimensiuni de 7-8 metri, 

cu Lenin care priveste în depàrtare, ca si cum 

ar conduce o mare actiune. Tabloul e luminat 

noaptea de douà puternice reflectoae de la 

distnata de vreo 20 metri. Aceste panouri au 

fost asezate cu ocazia aniversàrii revolutiei 

ruse si au ràmas mai departe. In schimb, 

portretul regelui nostru nu se vede pe nici un 

zid. Parcà Tara Româneascà a devenit o anexà a 

Rusiei. 

Miercuri, 14 noiembrie 

  Luni, 12 noiembrie, guvernul a convocat 

în Piata Natiunii o mare adunare pentru a 
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protesta împotriva « anarhistilor, fascistilor si 

criminalilor » care, cu ocazia manifestatiilor din 

fata Palatului Regal, cu ocazia zilei de 8 

noiembrie (ziua de Sf. Mihail) au provocat 

moartea cîtorva muncitori. Pentru ca 

discursurile tinute sà fie auzite în tot orasul, s-

au instalat pe stràzile mai populate puternice 

megafoane. Ziarele conduse de grupàrile ce 

formeazà guvernul au apàrut în doliu, iar în ele 

comunicate si dàri de seamà fulgeràtoare, 

cerîndu-se moartea lui Maniu si Bràtianu si a 

« fascistilor » condusi de ei. Toate aceste ziare 

au anuntat cà au luat parte la adunare 750.000 

oameni (adicà populatia a 12 orase cît Craiova 

de mari). Este lesne de vàzut cà acest numàr de 

oameni nu ar fi putut avea loc în Piata Natiunii, 

care nu e prea întinsà. Conducàtorii însà au voit 

sà dea impresia stràinilor cà întreaga populatie 

a orasului e cu ei. Se stie, de altfel, cà la 

fabrici, muncitorii, si în diferite institutii, 

functionarii, au primit ordin sà vinà, in corpore, 

sub amenintarea îndepàrtàrii de la lucru sau din 

functiune. Multi însà s-au exchivat. 

 Citind ziarele lor si vàzînd scandalul 

enorm pe care-l fac, dacà nu ai sti cum stau 

lucrurile, ai crede cà multimea care s-a dus în 

fata Palatului Regal pentru a-si manifesta 

simpatia fatà de Rege (care nu mai are raporturi 

cu guvernul si, deci, a devenit indezirabil si 
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pentru rusi), a mers acolo numai ca sà omoare 

si sà dea o loviturà « democratiei » pe care 

acest guvern pretinde cà au întronat-o. In 

realitate nu s-a avut în vedere decît o 

manifestatie pasnicà, însà manifestantii au fost 

provocati de autobuzele, conduse de comunisti, 

ce treceau prin mijlocul multimii, voind sà calce 

pe cei care manifestau, si de alti indivizi care 

strigau « Jos regele ». Si ei vorbesc de cei 

cîtiva morti de ai lor în acea busculadà, fàrà a 

vorbi de mortii mult mai numerosi din multimea 

manifestantilor, doborîti de gloantele soldatilor 

din divizia zisà « Tudor Vladimirescu », formatà 

în Rusia, si de care acum guvernul se serveste, 

gloante trase de la Ministerul de Interne, din 

fata Palatului Regal, unde se afla ministrul de 

Interne, Teohari Georgescu, din gruparea 

comunistà, si fàrà a vorbi de studentii si elevii 

de liceu ce au fost arestati cu acea ocazie, dusi 

la acel minister si torturati în mod sàlbatic. 

 Se pare însà cà încercarea guvernului, de 

a prezenta pe nevinovatii manifestanti ca pe 

niste fascisti criminali, nu a avut prea mare 

succes în ochii englezilor si americanilor din 

Bucuresti, care au vàzut cu ochii lor ce s-a 

petrecut atunci. Dovadà de aceasta e si 

nemultumirea pe care, unul din ziarele 

guvernului, « România liberà » o manifestà în 

privinta faptului cà posturile de radio americane 
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care au corespondenti la Bucuresti n-au 

transmis pînà acum nici un cuvînt asupra 

demonstratiei de la 12 noiembrie (Protestul 

acesta e reprodus de ziarul « Semnalul » apàrut 

azi). 

  Ieri, marti, am asistat la înmormîntarea lui 

D. Lupu, fostul prim presedinte al Curtii de 

Casatie, mort duminicà dintr-un atac de inimà. 

Inmormîntarea a avut loc la cimitirul Belu. Au 

luat parte aproape toti membrii Curtii de 

Casatie si alti magistrati, precum si Andrei 

Ràdulescu, fost si el prim presedinte al Casatiei, 

si numerosi alti prieteni ai defunctului, care au 

tinut sà-l mai vadà o ultimà datà. Loviturile pe 

care le-a primit, mai ales de la oamenii care l-

au eliminat din magistraturà, i-au dat, desigur, 

boala de inimà din care a murit.  

Tristà si nedreaptà soartà si tragic sfîrsit 

de carierà si de viatà a avut acest om ! 

Vineri, 16 noiembrie 

 Dupà ce conferinta de la Washington 

dintre presedintele Truman, Athlee si 

Mackenzie King s-a terminat, s-a dat ieri un 

comunicat al càrui cuprins, privitor la bomba 

atomicà, s-a publicat în ziarele de azi. Pentru 

importanta lui, atasez aci tàietura din 

« Universul » de azi. 

Sîmbàtà, 17 noiembrie 
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 In loc de împàciuire si înseninare, în  

Europa apar mereu semne tulburi. Dupà 

alegerile de parlament ce au avut loc în Franta, 

si în care comunistii au avut oarecare succes 

(aproape 1/3 din locuri), generalul De Gaulle 

urma sà formeze guvernul, avînd ca spijin 

majoritatea. Dar, din cauza pretentiilor 

formulate de comunisti (al càror sef este 

Maurice Thorez) care cer sà li se dea dintre 

cele mai importante ministere, si care sunt 

foarte violenti (un deputat de-al lor, Florimond 

Bonté, a declarat cà pentru onoarea partidului 

vor lupta pînà la sînge), încercarea lui De Gaulle 

nu a reusit si, în consecintà, si-a depus 

mandatul. Dupà agentia Reuter, De Gaulle a 

refuzat cererea lui Thorez de a i se da unul din 

acele ministere importante (interne, externe 

sau ràzboi si un numàr proportional din 

celelalte), pentru motivul cà partidul comunist 

« nu este esentialmente national ». 

 Pe de altà parte, mîine 18 noiembrie, se 

vor tine alegeri în Bulgaria, cu toate cà opozitia 

a declarat cà în conditiunile actuale nu va 

participa, si cu toate cà seful misiunii 

americane, Birnes, în numele secretarului de 

stat american, s-a prezentat primului ministru, 

Gheorghi Dimitrov, cerînd amînarea alegerilor. 

Efectuarea alegerilor este sustinutà de ziarul 

rus « Pravda », ele sunt necesare, zice acest 
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ziar, “pentru consolidarea democratiei din 

Bulgaria », si criticà « amestecul » altor puteri 

în ce priveste amînarea datei lor (informatiile 

de mai sus sunt luate din ziarul « Jurnalul de 

dimineatà » apàrut azi). 

Luni, 19 noiembrie 

 Din cauza manifestatiei pe care cetàtenii 

Capitalei au fàcut-o în fata Palatului Regal în 

ziua de 8 noiembrie si pe care se vede cà rusii 

au considerat-o ca un gest de nemultumire la 

adresa lor, autoritatea militarà rusà din România 

a început o serie de acte care vor pricinui multe 

neajunsuri poporului român. Astfel, ei au oprit 

ca în Bucuresti sau în alte pàrti ale tàrii sà mai 

fie transportat petrol (din propriile surse ale 

tàrii), tot petrolul obtinut fiind îndreptat spre 

Rusia. In al doilea rînd, chiar din putinele 

vagoane ce se làsaserà de ei pentru nevoile 

tàrii s-au mai luat, cu pretextul cà au nevoie de 

ele, uneori descàrcîndu-se de continutul lor 

(cartofi si diferite alte alimente), care a fost 

aruncat fàrà nici o milà. 

 Ziarele apàrute azi dupà amiazà anuntà cà 

Mark Ethridge, trimisul presedintelui Truman, 

care din Bulgaria s-a dus la Moscova, a sosit 

azi în România, coborînd din avion pe aeroportul 

Bàneasa. 

Miercuri, 21 noiembrie 
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 Astàzi am intrat si am prezidat sedinta 

pentru ultima oarà, a ràmas de pronuntat o 

singurà decizie pentru vineri. Incepînd din ziua 

de 26 noiembrie mà voi afla în concediu în 

vederea retragerii mele la pensie pentru limità 

de vîrstà, la 23 decembrie (63 ani). Am o 

vechime în functiune de 37 ani si 8 luni. 

 Cu toatà cererea Statelor Unite de a se 

amîna alegerile în Bulgaria, ele totusi au avut 

loc duminicà. Opozitia abtinîndu-se de la 

alegeri, se întelege cà au fost alesi candidatii 

propusi de guvern, care e favorabil sugestiilor 

Rusiei. 

 Mark Ethridge, delegatul presedintelui 

Statelor Unite pentru informatii în România si 

Bulgaria, însotit de secretarul sàu si de seful 

misiunii politice si al celei militare a Statelor 

Unite, a fàcut ieri dimineatà o vizità Regelui 

Mihai la Sinaia, unde au fost retinuti la dejun. 

Dupà dejun oaspetii au vizitat castelul pentru a 

vedea comorile de artà ale Castelului Peles, 

apoi Regele a avut o convorbire cu delegatul 

american.  

 Ieri a început la Nürenberg judecarea 

conducàtorilor nazisti germani ràmasi în viatà 

(20 de persoane), printre care Göring, Hess, 

Ribbentropp, Von Papen, generalul Keitel etc., 

acuzati de a fi comis crime împotriva pàcii, 

crime de ràzboi, crime împotriva omenirii. 
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Corespondentul agentiei Reuter, prezent la 

sedintà, în raportul sàu spune cà acesta e un 

început al unei noi ere, cînd oamenii de stat si 

fruntasii militari sunt judecati pentru cà au 

impus scopuri criminale tàrii lor si au pornit 

ràzboi. 

 Judecàtorul britanic Lawrence, care a 

prezidat sedinta, a subliniat si el cà acest 

proces e unic în jurisprudenta lumii. 

 Citez aci cîteva din noile preturi ale pietii 

(…) Zarzavaturi în piatà aproape cà nu se mai 

gàsesc deloc. 

 Rusii ne strîng ca într-o menghinà.  

Joi, 22 noiembrie 

 Dupà ce trimisul american, Ethridge, a 

avut audienta la Rege, a mai avut a doua zi 

convorbiri cu ambasadorul rus la Bucuresti, cu 

primul ministru si alti ministri din guvernul 

român. 

 Generalul De Gaulle a reusit sà formeze 

guvernul. El a luat ministerul de ràzboi ; 

comunistii s-au multumit cu ministere în 

legàturà cu economia nationalà, renuntînd la 

ministerele de interne si externe. 

Sîmbàtà, 24 noiembrie 

 « Jurnalul de dimineatà » apàrut ieri a 

publicat, dupà o revistà englezà, portretele 

celor 24 germani, fruntasi ai nazismului, trimisi 

în judecata tribunalului de la Nürenberg ca 
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criminali de ràzboi (Göring, Ribbentropp etc.) 

Atasez aci tàietura cu aceste portrete. 

 Radio America a comunicat zilele trecute 

cà în tulburàrile de la 8 noiembrie în România 

provocatori au fost comunistii. 

 Ziarele de azi publicà informatia cà ieri 

dimineatà, Mark Ethridge a avut o convorbire 

de douà ore cu Iuliu Maniu si apoi de o orà cu 

N. Penescu, secretarul partidului national-

tàrànesc. Dupà amiazà a stat de vorbà si cu I. 

Mihalache, dr. N. Lupu, I Hudità. 

 S-a publicat ieri în ziare informatia cà 

circulà azi în Tara Româneascà hîrtii de bancà 

de peste 1.000 miliarde lei. In martie acest an 

(adicà abia acum 9 luni), nu circulau decît ceva 

mai mult de 400 miliarde. Dupà cum se vede 

inflatia merge cu pasi repezi. 

 De pe piatà a dispàrut aproape complet 

màruntisul de metal de 5, 20 si 100 lei. A fost 

acaparat de unii speculanti (adevàrati criminali), 

fie pentru speculà, fie pentru a turna din ei 

diferite obiecte pe care sà le vîndà cu un pret 

mult mai mare decît reprezenta acea monedà. 

Acum, în locul monedei de metal, au început a 

se pune în cicrulatia tàrii, de formà, de 20 si 

100 lei. 

Luni, 26 noiembrie 

  In Camera Comunelor a avut loc, în zilele 

de 22 si 23 noiembrie, douà sedinte despre care 
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Sebastian Serbescu (diplomat), într-un articol 

publicat azi în « Semnalul », spune cà ar putea 

ràmîne memorabile nu numai în analele bàtrînei 

adunàri, ci chiar în istoria umanitàtii : « Pentru 

prima oarà s-a ridicat (spune autorul) de càtre 

doi membri seriosi si cu simtul ràspunderii, 

într-un parlament deprins cu discutiuni precise 

si màsurate, problema unei noi organizàri 

politice a lumii, care sà modifice nu numai 

forma ci, structura însàsi, a rapoartelor 

internationale ». 

 Ceea ce a determinat aceste declaratii si 

deziderate este bomba atomicà ce poate 

distruge omenirea si civilizatia. Unul din 

membrii vizati care a vorbit este Eden, lider 

conservator. El a spus cà stiinta, ca 

întotdeauna, a mers mai repede decît 

moravurile. « Dacà morala nu ajunge din urmà 

stiinta, atunci explozia ne va face praf si 

pulbere ». 

 Atît el cît si ministrul de externe englez, 

Bevin, care a vorbit în urmà, au preconizat 

constituirea unui organism superior fiecàrui 

stat, a unui organ mondial care sà asigure si sà 

garanteze linistita dezvoltare a omenirii. 

Aceasta, însà, presupune pàràsirea 

prejudecàtilor nationaliste, bazate pe exaltarea 

egoismului fiecàrui popor. 
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 Si autorul articolului din « Semnalul » 

încheie astfel : « Guvernul Marii Britanii se 

plaseazà astfel în fruntea celei mai îndràznete 

miscàri politice care s-a desemnat vreodatà pe 

planul international. Ceea ce pînà mai ieri pàrea 

utopia unor spirite speculative, se prezintà azi 

ca un program de guvernare. E unul din 

momentele cele mai solemne pe care le-a tràit 

omenirea si emotia e mare pretutindeni.  

Sti-vor popoarele sà pàseascà cu hotàrîre 

pe noul drum care li se deschide ? ». 

 La Londra s-au întrunit delegati din 51 de 

state « pentru a întocmi un proiect de garantare 

a omenirii împotriva ràzboiului ». 

 In « Universul » de ieri si « Semnalul » de 

azi se vorbeste de Ion I. C. Bràtianu, fostul sef 

al partidului national-liberal, cu ocazia împlinirii 

a 18 ani de la moartea sa. Se vorbeste de el ca 

de un mare bàrbat de stat, de numele càruia se 

leagà înfàptuirea României moderne si a celor 

mai de seamà reforme – votul universal si 

expropierea ruralà. « Inzestrat cu mari calitàti 

de om politic, Ion I. C. Bràtianu a fost în toate 

împrejuràrile preocupat de binele tàrii sale cu 

cea mai adîncà sinceritate si credintà », spune 

« Semnalul ». 

 E de mirare cà cenzura acestui guvern a 

làsat sà aparà aceste elogii aduse fostului sef al 

Partidului National-Liberal, cînd azi, acelasi 
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partid, condus de Const. Bràtianu, fratele 

defunctului, e considerat ca compus din 

elemente fasciste, reactionare si criminale, si 

s-a cerut mereu arestarea si chiar moartea 

sefului si conducàtorilor, mai ales din ziua de 8 

noiembrie încoace. 

 Mark Ethridge a avut ieri o întrevedere 

de douà ore cu Const. I. C. Bràtianu, seful 

partidului liberal si apoi cu alte personalitàti 

liberale. La ora 12, dînsul a plecat la Buftea, 

unde a luat dejunul la principele Barbu Stirbei, 

fost prim ministru. Astàzi de dimineatà a plecat 

în provincie, unde va face o scurtà vizità în 

cîteva centre din tarà (Cu aceastà ocazie va 

putea vedea cà în tara noastrà sunt cca 2 

milioane de soldati rusi).   

Marti, 27 noiembrie 

 Ziarele de azi publicà rezultatul alegerilor 

de parlament (dieta), ce au avut loc de curînd în 

Austria : a) partidul popular, fost partidul 

catolic, a obtinut 84 mandate ; b) socialistii 76 ; 

c) comunistii 3 mandate. Alegerile au fost 

libere. Austria e împàrtità  în zone, dintre care 

unele sunt ocupate de armata americanà si 

englezà, iar o altà parte de armata rusà. 

Joi, 29 noiembrie 

 La o mare întrunire, ce a avut loc ieri la 

Londra, a delegatilor partidului conservator, 

Churchill, luînd cuvîntul, a fàcut o asprà criticà 
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guvernului laburist. El a spus, între altele : 

« Votul alegàtorilor, cu prilejul alegerilor 

generale, a fost unul din cele mai mari dezastre 

care s-au abàtut asupra acestei tàri în cursul 

istoriei sale îndelungate si agitate ». Si apoi a 

continuat spunînd cà conservatorii trebuie sà 

scoatà tara « din acest impas prostesc si din 

eroarea în care a càzut în ce priveste afacerile 

interne, tot asa cum conservatorii au îndrumat 

Anglia în cursul marii lupte mondiale ». Acuzînd 

partidul laburist cà stinghereste si întîrzie 

refacerea practicà a Angliei, în scopuri proprii, 

de partid, Churchill a încheiat fàcînd apel la 

fortele conservatoare si subliniind : « Dacà ne 

vom face cu totii datoria vom putea salva 

aceastà tarà de la pràbusire pe povîrnisul 

socialist » , si pentru ajungerea acestui scop 

dînsul prevede cà însusi poporul va fi contra 

socialistilor (Din « Universul » de azi). 

Vineri, 30 noiembrie   

 Mark Ethridge a plecat ieri cu avionul din 

România, desi era vorba sà mai stea vreo 10 

zile. Odatà cu dînsul a plecat si Burton Berry, 

reprezentantul politic al Statelor Unite în 

România, si Ciryl Black, secretarul sàu 

personal. Se pare cà se vor opri deocamdatà în 

Italia. 

 Parlamentul iugoslav (adunare 

constituantà) a proclamat Republica Federativà 
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Iugoslavà, si a deposedat de toate drepturile pe 

Regele Petru si întreaga dinastie 

Karagheorghevici. (Desigur, întrucît opozitia 

iugoslavà nu a avut posibilitatea sà candideze în 

alegeri, Tito a fàcut ce a vrut cu ajutorul 

parlamentlui compus numai din partizani ai sài). 

Joi, 6 decembrie 

 Ziarele reproduc azi azi o declaratie 

fàcutà de ministru de Justitie, Pàtràscanu, 

ziarului comunist « Scânteia ». Din aceastà 

declaratie se vede situatia în care se aflà 

magistratii care, atunci cînd judecà conform 

constiintei lor, se pot expune la cele mai grave 

ofense si neajunsuri. Astfel s-a întîmplat cu 

cinci consilieri de la Curtea de Apel din 

Bucuresti, sectia VIII, care au avut sà judece 

cazul unui comerciant, anume Nelu Mihàilescu, 

în jurul càruia s-a fàcut un mare zgomot prin 

presà, învinuit fiind de ascundere de màrfuri. 

Completul Curtii a gàsit cà acest comerciant nu 

poate fi pedepsit si l-a achitat. Ministrul de 

Justitie, în declaratia sa, aratà cà a suspendat si 

pus sub anchetà pe acesti magistrati, urmînd a 

ràspunde « nu de felul cum au dat sentinta, ci de 

culpele personale în legàturà cu achitarea ».  A 

mai fost pus sub anchetà presedintele sectiei, 

Carol Maier, pentru cà nu a intrat în sedintà ca 

sà prezideze completul. De asemenea, a mai 

fost suspendat si pus sub anchetà judecàtorul 
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de instructie, Sion, care prin ordonantà a trimis 

în judecatà pe numitul comerciant numai pentru 

unele capete de acuzare din cele 9. (Intrebarea 

e, însà, de ce nu l-a pus sub anchetà de la 

început, ci abia acum, dupà ce a judecat Curtea 

de Apel).  

 Pentru a se vedea în completul sàu 

declaratia ministrului, atasez aici tàietura de 

jurnal. 

 In legàturà cu cazul de mai sus, am fost 

informat de un alt caz, petrecut cu cîteva zile 

mai înainte. Un comunist (se spune cà era 

inginer), intrînd la Parchet în biroul procurorilor 

si fiind foarte necuviincios, i s-a atras atentia, 

ceea ce l-a determinat sà înjure pe procurori. 

Se întelege cà a fost trimis în judecatà pentru 

ultraj dar, din asta se vede cum înteleg, cei din 

regimul actual, sà trateze pe judecàtori. 

 In ziarele de ieri s-a publicat un articol 

din ziarul rus « Izvestia », prin care se aratà cà 

în partea Germaniei ocupatà de englezi s-ar 

afla armatà germanà, peste 1 million, cu toate 

cadrele ei, aprovizionatà de englezi, si care face 

exercitii. 

 In legàturà cu procesul comerciantului 

Nelu Mihàilescu, mai aflu din ziare cà, desi 

achitat, a fost din nou arestat pentru alte fapte 

ce i se pun în sarcinà si, adus în fata tribunalului 



 422

pentru confirmare, a avut o congestie care l-a 

fàcut sà cadà jos. A fost dus la spital). 

 Dupà un timp destul de lung de secetà, în 

care era praf pe stràzi si pàmîntul uscat prin 

gràdini ca în toiul verii, de azi noapte a început 

sà cadà o zàpadà împreunatà cu ploaie, care va 

face mult bine grîului semànat.    

Duminicà, 9 decembrie 

 De 3 zile bate un vînt puternic, o 

adevàratà vijelie care spulberà zàpada. Oamenii 

merg cu capul si corpul aplecate înainte, 

împotriva vîntului, cu gulerul ridicat si, 

adeseori, întorcînd fata înapoi. Din cauza 

troienelor formate pe stràzi în tot orasul, de 

asearà tramvaiele s-au oprit. Astàzi am vàzut 

vagoane oprite pe linie si pàràsite. N-am vàzut 

trecînd pe stradà nici un automobil. Cea mai 

mare parte din trenuri nu circulà. Am citit azi 

într-un ziar cà petrol nu se mai gàseste în oras, 

cà oamenii suferà de frig, cà un car de lemne 

venit de la tarà în oras, de 7-8 sute kg, costà 

150.000 lei ! Dupà toate nenorocirile càzute pe 

capul tàrii, a mai venit si viscolul care a troienit 

drumurile de comunicatie. 

 Din dulapul meu de la Curtea de Casatie, 

mi-am adus acasà roba, càrtile si hîrtiile ce 

aveam acolo. Astàzi sotia mea a început sà 

împacheteze în làzi lucrurile pe care le aveam la 
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Bucuresti, pentru a le trimite la Craiova cu 

trenul, îndatà ce trenurile vor putea circula. 

Marti, 11 decembrie 

 Ne hotàrîsem ca mîine sà pàràsim 

Bucurestiul si sà ne ducem la Craiova, unde ne 

vom stabili de acum înainte. Din cauza zàpezii 

mari si a troienelor trenurile si autobuzele, însà, 

nu mai circulà si trebuie sà asteptàm sà se 

restabileascà comunicatia. Chiar în Bucuresti, 

circulatia se face foarte greu, desi vîntul a 

încetat. Tramvaiele merg foarte greu fiindcà, 

stràzile fiind desfundate numai pe portiunea pe 

care a mers plugul ce se pune înaintea 

vagoanelor, vehiculele cu cai ce merg înainte, 

adeseori la pas, nu se pot abate, în dreapta si în 

stînga lor fiind pereti înalti de zàpadà. Totusi, 

temperatura nu se coboarà pre a mult sub zero 

grade, asa cà speràm cà, dacà aceastà stare va 

dura, circulatia în toatà tara sà se mai 

îmbunàtàteascà. 

 Astàzi, împreunà cu sotia mea am fost la 

Spitalul Colentina, sectia de neurologie, pentru 

a vedea pe prietenul nostru, C. Poroineanu, fost 

avocat al statului la T. Severin, doborît de o 

congestie la creier care i-a paralizat mîna si 

piciorul drept si l-a adus în starea de a nu mai 

putea vorbi decît în monosilabe. Multele 

suferinte morale prin care a trecut si, mai ales, 

faptul cà rusii l-au scos din casa sa spatioasà 
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ce avea la T. Severin, nepermitîndu-i sà ia 

nimic din ea, din care cauzà a fost silit sà 

locuiascà într-o camerà gàsità cu greu în oras, 

l-au adus în starea aceasta. 

Vineri, 14 decembrie 

 Azi am luat din dulapul meu, ce se gàsea 

în camera de consiliu a completului de la Curtea 

de Casatie, ultimele càrti ce mai ràmàseserà 

acolo si am predat cheia aprodului C. Bànescu. 

 Cum urmeazà sà plec luni dimineata, mi-

am luat ràmas bun de la colegii sectiei. 

Presedintele Tànàsescu mi-a spus cîteva 

cuvinte de bunà apreciere pentru mine ca 

magistrat si coleg si si-a exprimat pàrerea de 

ràu cà noua lege a redus limita de vîrstà, ceea 

ce a adus punerea mea în retragere. Doi dintre 

colegi, Spoialà si Benedict Stoenescu, s–au 

aràtat cu deosebire miscati de plecarea mea. 

Am spus si eu, tuturor colegilor, cà-mi voi 

aminti totdeauna cu multà plàcere de timpul 

petrecut împreunà si mi-am exprimat urarea si 

dorinta de a ne revedea în timpuri mai bune 

decît cele de azi (vezi lista colegilor peste 3 

pagini). 

 Viscolul a astupat în asa fel soselele încît 

nu e sperantà ca autobuzele ce fàceau cursa 

între Bucuresti si Craiova sà porneascà curînd. 

Numai trenurile, putine cîte sunt, si-au putut 

face loc si au început sà circule, mai mult sau 



 425

mai putin regulat. Intre Bucuresti si Craiova, în 

afarà de un tren personal, s-a pus în circulatie 

în fiecare zi, dimineata, un automotor rapid, 

pentru care se dau locuri numerotate. Asearà, 

la ora 4,30, voind sà vàd dacà pot lua bilete, m-

am dus cu nepotul nostru, Nicu, la biroul C.F.R. 

din Calea Victoriei. Erau înàuntru cel putin 300 

de persoane care asteptau sà le vinà rîndul la 

bilete. Astàzi de dimineatà, Natalia si Nicu s-au 

dus acolo si au asteptat în fata usii exterioare 

pînà ce la ora 8 s-a deschis usa. Dupà douà ore 

si jumàtate au reusit, în sfîrsit, sà ia bilete 

pentru luni la automotorul rapid, càci pînà atunci 

sunt date toate biletele. Numai Nicu a reusit sà 

ia pentru duminicà, astfel cà el va pleca cu o zi 

înaintea noastrà. 

 Avem însà unele încurcàturi cu trimiterea 

bagajului mai greu, care ar putea merge cu un 

tren de coletàrie rapidà, dar care nu pleacà 

decît din gara Filaret si numai dupà ce se va 

constata cà poate merge fàrà nici o piedicà. 

Dacà nu vom putea sà-l predàm, îl vom làsa în 

grija lui Ion Foartà. 

 Inainte ca delegatii celor 52 natiuni sà se 

adune la Londra pentru discutia încheierii pàcii, 

adunare ce va avea loc în plenul ei în ianuarie, 

ministrul de Externe al Statelor Unite (Byrnes) 

si al Angliei (Bevin) se vor duce la Moscova 
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pentru a avea convorbiri (la 15 decembrie) cu 

Molotov, ministrul de externe rus. 

 Iatà numele colegilor din sectia II, cu care 

am lucrat : 1) T. Tànàsescu, presedinte; 2) 

Tuliu Dantte ; 3) I. Predovici ; 4) A. Procop D-

trsecu ; 5) Mircea Niciu ; 6) Lungulescu ; 7) 

Lascàr Spoialà ; 8) V. Bàràscu ; 9) Al. 

Minculescu ; 10) Odobescu ; 11) Sinevici ; 12) I. 

Popescu ; 13) I. Munteanu ; 14) N. Rusescu ; 

15) Stamu ; 16) Frumusanu, consilieri. 

 Dintre procurorii Casatiei, cei care au 

lucrat la sectia II sunt : 1) Benedict Stoenescu 

(unul din cei mai buni procurori pe care i-a avut 

Casatia); 2) Mih. Papadopol ; 3) Panu ; 4) 

Cerban ; 5) Dimiu. 

  Magistrati asistenti : 1) A. Minculescu ; 2) 

Enea Isacu ; 3) Gh. Popescu ; 4) Buznea ; 5) 

Klein ; 6) Brândusi; 7) Trandabura; 8) 

Paraschivescu; 9) Efrimescu; 10) Alexandrescu; 

11) Dragomirescu (prim magistrat : C. 

Popescu). 

Marti, 18 decembrie 

  Ieri la ora 12, eu cu sotia si cu Natalia am 

sosit la Craiova dupà enorme dificultàti. 

 In Bucuresti, a trebuit mai întîi sà 

trimitem bagajul mai greu, în làzi si cosuri, cu 

trenul de marfà (coletàrie rapidà). A trebuit sà 

ne interesàm, în mai multe rînduri, la gara 

Bucuresti-Filaret, unde se primesc asemenea 



 427

colete ( càci în Gara de Nord magazia a fost 

distrusà prin bombardamentul de anul trecut), 

dacà au început sà circule trenurile. In sfîrsit, 

sîmbàtà dupà amiazà am putut sà predàm cele 

vreo 300 kg de bagaj. Ca sà se vadà preturile la 

care s-a ajuns în aceste timpuri, notez aci cà 

pentru transportul acestor bagaje din str. 

Eroului la gara Filaret (cam 20 km) 15.000 lei, 

iar plata celor care au ajutat la încàrcatul si 

descàrcatul lor, 5.000 lei, total 20.000. 

 Scàpînd de grija bagajului mai mare, am 

început sà ne îngrijoràm dacà noi însi-ne vom 

putea pleca, desi avem luate mai dinainte 

biletele pentru trenul autorapid, în care se aratà 

numàrul vagonului si al locului ce trebuie sà 

ocupi. Càci în zilele precedente s-a întîmplat 

lucrul urmàtor: s-au dat bilete pentru fotolii si 

pentru stat în picioare, ca sà poatà încàpea în 

patru vagoane, si trenul a tras în garà numai cu 

douà sautrei vagoane, din care unul e ocupat 

întreg de 10-15 militari rusi. Aceasta 

pricinuieste, pentru càlàtorii români care au 

bilete, o îmbulzealà nemaipomenità si, la sfîrsit, 

foarte multi ràmîn pe peron, urmînd sà plece cu 

trenurile urmàtoare, dacà vor putea.  

 Avînd bilete pentru trenul de ieri 

dimineatà (ora 6,30), ne-am sculat la ora 4 si 

ne-am aranjat ultimul geamantan. Pe la ora 5,30 

a venit la noi Natalia, însotità de d-nul Nelu 
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Locusteanu, la care stà, de servitoare lui si de 

un soldat, ordonantà la un colonel, ca sà ne 

ajute sà ducem la garà cele 5 geamantane ale 

noastre si ale Nataliei. Am avut un ajutor în 

plus, pe servitoarea gazdei noastre, si noi însi-

ne am pus mîna pe cîte ceva. Ne-am dus pe jos 

pînà la statia de tramvai de la Casa militarà si 

ne-am coborît la Gara de Nord. Am transportat 

apoi bagajul pe peronul unde trebuia sà tragà 

trenul. Càlàtori se adunau din ce în ce mai multi 

si toti se întrebau cîte vagoane va avea de astà 

datà trenul si dacà vor avea norocul sà se urce. 

Pe peron se afla si Ion Foartà, care venise sà 

ne dea si el un ajutor, dacà se va putea. 

 In sfîrsit, pe la ora 7 fàrà un sfert se vede 

trenul venind. Infrigurare si neliniste printre 

càlàtori care se apropie de marginea peronului 

spre a fi cît mai aproape de usa de intrare a 

vagoanelor. Trenul e compus din 3 vagoane, în 

loc de 4, iar unul e destinat pentru rusi. In 

sfîrsit, trenul s-a oprit si începe urcarea. Ce am 

vàzut si ce am suferit, vom tine minte toatà 

viata. Am làsat bagajul jos, sub paza celor ce ne 

însotiserà, pentru ca noi, cei care ne urcàm, sà 

fim cît mai liberi în miscàrile noastre, urmînd 

ca, dupà ce vom putea urca, sà ni se dea bagajul 

pe fereastrà. Incepînd îmbulzeala spre intràri, 

am intrat si noi în suvoi, întîi Natalia si ceva mai 

în urmà eu si cu sotia mea. Dupà vreun sfert de 
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ceas, în care timp ne-am împiedicat de 

mormane de zàpadà, de geamantane aflate în 

mîini sau pàràsite pe jos, într-o îmbulzealà si 

strivire infernalà, într-un vacarm de strigàte, de 

tipete, de înjuràturi, ajungem în sfîrsit si noi la 

usà ; trece întîi Natalia cu Geta (care dormise la 

noi), apoi, împins dinapoi, reusesc si eu sà pun 

mîna pe bara de fier de la scarà, mà urc cu 

multà greutate, càci înaintea mea de aflau altii 

si, în sfîrsit, mà gàsesc la intrarea vagonului, 

aproape de usà. Dupà cîteva minute ajunge si 

sotia mea la scarà, o ajut sà se urce si sà ocupe 

si ea un loc la intrare. Dupà ea mai pot intra 

cîtiva, iar ceilalti ràmîn pe jos. Vagonul este 

supraîncàrcat. Dacà ai vrea sà scoti ceasornicul 

din buzunar, ar fi aproape imposibil. Dupà cîteva 

minute trenul a plecat iar bagajul nostru a 

ràmas jos. Speràm cà cei care veniserà la garà, 

ca sà ne ajute sà-l primim pe fereastrà, vor 

avea grijà de el.  

Cine stie cînd îl vom avea la Craiova. 

Notez cà, dupà ce s-au pus la dispozitia 

càlàtorilor vagoanele pentru care s-au dat 

bilete, nu a fost nimeni la treni dintre 

autoritàtile din garà care sà tinà ordine, si a 

làsat ca lumea sà se striveascà. 

Trenul, care e un tren automotor rapid si 

care nu opreste decît în gàrile principale, a 

mers destul de bine. In cinci ore, deci la ora 12, 
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am ajuns la Craiova. Am stat tot timpul, si eu si 

sotia mea, în picioare. Cînd ne-am coborît în 

gara Craiovei, am multumit lui Dumnezeu cà am 

ajuns teferi. In garà gàsim pe Nicu si pe 

profesorul Purcaru, unchiul Getii, cu sanie. 

Tinerii (Natalia, Nicu, Geta), cu putinul bagaj 

usor ce s-a putut aduce, s-au urcat în sanie, iar 

eu cu sotia si cu profesorul Purcaru ne-am dus 

pe jos acasà. 

E o zi frumoasà, cu soare. Zàpada ce a 

càzut din bensug e albà si stràlucitoare. Dupà 

îmbulzeala din tren, drumul prin aerul rece si 

curat ne-a înviorat. Acasà gàsim bine, cucoana 

Margareta tàiase o gîscà si ne astepta cu ciorbà 

de potroace si cu fripturà. 

Viata în Bucuresti, ca si în Craiova si ca 

în toatà tara, a ajuns aproape insuportabilà. 

Oamenii nu mai gàsesc alimente. Un kg de 

carne de vacà, atunci cînd se gàseste, se 

cumpàrà cu pretul de 5.000 lei, un kg de carne 

de porc cu 10.000 lei, un ou cu 7-8 sute lei, un 

litru de lapte cu 800-1.000 lei. In piatà, catrofi 

si alte zarzavaturi nu se mai gàsesc, oricît ai 

vrea sà dai. Numai cei care au avut o bucatà de 

pàmînt sau au legàturi prin tarà se mai pot 

aproviziona. 

Iatà de ce noi eram atît de gràbiti sà 

plecàm din Bucuresti, unde eram amenintati de 
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o adevàratà foamete. Aici mai putem aduce 

alimente de la Plenita. 

Ca si astà varà, Craiova e plinà de rusi. 

Se spune chiar, cà acum sunt si mai multi. Cele 

vreo douà milioane de rusi ce se aflà în tara 

noastrà, si care toti voiesc sà tràiascà bine ca 

într-o tarà cucerità, sustrag populatiei 

autohtone alimentele care în anul acesta au fost 

în foarte redusà cantitate din cauza secetei. Ce 

va fi pînà la noua recoltà, numai Dumnezeu stie. 

In casà la noi, cele douà camere dinspre 

stradà si bucàtària sunt ocupate de acelasi 

maior rus si de ordonanta lui. 

Joi, 20 decembrie 

 Din cauza drumului foarte greu, troienit 

de zàpezi, douà sànii plecate din Plenita, de 

acasà de la noi, cu alimente pentru noi si pentru 

alte rude din Craiova, au ajuns din Plenita la 

Craiova – distantà de 60 km – în 36 ore, cînd 

distanta aceasta e parcursà pe timp bun, chiar 

cu încàrcàtrà, în cel mult 10 ore.  

Sîmbàtà, 22 decembrie 

 Ieri mi-au venit în bunà stare, în gara 

Craiova, làzile trimise din gara Bucuresti-

Filaret. Seara le-am si adus acasà. 

 Astàzi au plecat sàniile ce au venit de la 

Plenita. Intr-una din ele s-au urcat, pentru a 

merge la Plenita, Natalia si Nicu, bine îmbràcati 

în cojoace. 
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Duminicà, 23 decembrie 

 Astàzi am împlinit vîrsta de 63 de ani. 

Dupà legea cea nouà, am atins deci limita de 

vpîstà. De azi, prin urmare, mà aflu în pozitie de 

retragere pentru regularea drepturilor de 

pensie. Cariera mea de magistrat a durat de la 1 

mai 1908, cînd am fost numit magistrat stagiar 

la Judecàtoria ruralà Càlnic-Gorj, în total 37 ani 

si 8 luni.  

 In Craiova pretul càrnii pentru sàrbàtori 

s-a fixat de primàrie în felul urmàtor : carnea 

de vacà 3.500 lei kg ; carnea de porc 7.500 ; 

dar e problematic dacà pretul va fi respectat. 

Sîmbàtà, 29 decembrie 

 Astàzi ziarele publicà pe o paginà întreagà 

textul comunicatului celor 3 ministri de 

Externe, al Rusiei, Statelor Unite si Angliei, 

întruniti în Conferinta de la Moscova care s-a 

încheiat.  

 Rezultatul pentru Româia este destul de 

meschin. Ne asteptam din partea Statelor Unite 

si Angliei sà sustinà România cu mai multà 

vigoare. Vedem însà cà ei au cedat Rusiei si în 

cazul nostru, ca în multe alte cazuri.  

Iatà cîteva rînduri din comunicatul privitor 

la România : « M. Sa Regele va fi sfàtuit ca un 

membru al Partidului national tàrànesc, si un 

membru al Partidului liberal sà fie curpins în 

guvern » (Va sà zicà, din vreo 20 de ministri, cît 
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sunt cu toti, aceste mari partide istorice vor fi 

reprezentate în guvern prin cîte un singur 

ministru !). 

 Apoi, comunicatul urmeazà : « Comisia 

mentionatà mai jos (compusà din Vâsinski, 

Hariman si Sir Archibald Clark Kerr) ca trebui 

sà fie de acord cà : a) ei (adicà membri celor 

douà partide) sunt cu adevàrat membri 

reprezentativi ai grupurilor de partide 

nereprezentate în guvern ; b) cà ei sunt potriviti 

( ?) si vor lucra leal cu guvernul. Cele 3 

guverne iau notà cà guvernul român astfel 

reorganizat, cà alegeri libere si nestingherite 

vor fi tinute cît de curînd posibil, pe baza 

votului universal si secret…Guvernul 

reorganizat va da asiguràri cu privire la 

acordarea libertàtii presei, a cuvîntului, a 

religiei si a asociatiei » etc. 

 Pînà la 1 mai 1946, mai spune 

comunicatul, va trebui sà se încheie pacea cu 

România, Italia, Ungaria, Bulgaria si Finlanda. 

 Sàrbàtorile Cràciunului au trecut destul de 

tirst, în împrejuràrile vitrege în care se aflà 

tara. 

 Ruda noastrà, dl. I. Locusteanu, în seama 

càruia ràmàseserà geamantanele noastre în 

Gara de Nord, în dimineata cînd am plecat din 

Bucuresti, si pe care ne-a fost imposibil sà le 

urcàm în tren, le-a adus el alaltàieri, cu ocazia 
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venirii în Craiova pentru a-si vedea mama si 

sora. De data aceasta, ne spunea el, a fost mai 

multà înlesnire la tren. 

 

1946 

Marti, 1 ianuarie 

 Azi noapte, la ora 12, cu ocazia începerii 

noului an, Regele Mihai a adresat prin radio 

poporului român un mesaj prin care, între altele, 

a spus : « Anul care a trecut a adus sfîrsitul 

ràzboiului. Noul an se deschide sub semnul pàcii 

si al nàdejdilor de mai bine, la care omenirea 

are dreptul în urma victoriei Natiunilor Unite 

asupra forelor asupririi, intolerantei si 

agresiunii… Timpurile sunt încà grele, nevoile 

(dificultàtile) sunt încà foarte mari si rànile de 

vindecat sunt multe. Sunt încredintat cà spiritul 

de dreptate si de întelegere al Marilor Natiuni 

Unite ne va ajuta sà încheem cît mai curînd 

tratatele de pace care sà ne îngàduie, în sînul 

Natiunilor Unite, sà colaboràm si noi la marea 

operà de asezare  pàcii în lume ». Face apoi 

apel la unirea tuturor. 

Vineri, 4 ianuarie 

 « Universul » sosit azi la Craiova are 

urmàtoarele stiri. 

 In ziua de marti, 1 ianuarie, dupà amiaza, 

membrii Comisiei aliate pentru România 

(Vîasinski, William Averrel Harriman, Archibald 
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Clarc Kerr) au fost primiti într-o audientà 

comunà de Regele Mihai. Audienta a durat o orà 

si în cursul ei Suveranul a fost informat asupra 

hotàrîrilor luate la Moscova cu privire la 

România (primirea în guvern a cîte unui 

reprezentant din partidul national tàrànesc si 

liberal). A doua zi, miercuri, delagatii Statelor 

Unite si Angliei au fàcut o vizità lui Iuliu Maniu 

si C. Bràtianu. Acestia, pentru a da un ràspuns, 

au convocat birourile politice respective. 

 Românii îsi puseserà mari nàdejdi în 

ajutorul pe care ni-l vor da Statelor Unite si 

Angliei împotriva acaparàrii României de càtre 

Rusia. Acum, în urma rezultatului Conferintei de 

la Moscova, toatà lumea e deziluzionatà si se 

întreabà : cine va mai salva tara noastrà ?  

Duminicà, 6 ianuarie 

 Dupà cuvenitele deliberàri, cele douà 

partide, national-tàrànesc si national-liberal, au 

desemnat persoanele care ar urma sà le 

reprezinte în guvern si au adus la cunoastinta 

presedentiei de consiliu hotàrîrile lor. 

 Un eveniment politic însà, care prin 

producerea lui în aceste momente este 

întristàtor, ar putea da nastere la noi 

încurcàturi : dr. N. Lupu, numind reactionari pe 

Iuliu Maniu si I.Mihalache, conducàtorii 

partidului national-tàrànesc din care numitul dr. 

Lupu a fàcut pînà acum parte, a declarat si a 
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publicat în toate ziarele cà se desparte de 

vechea conducere si înfiinteazà un nou partid cu 

numele « partidul tàrànesc democrat ». 

Bineînteles, aceastà hotàrîre a dr. Lupu (trecut 

pînà azi prin mai multe partide), nu poate decît 

sà bucure guvernul, càci prin aceastà actiune 

(poate ajutatà si de guvern) se sperà ca partidul 

condus de Iuliu Maniu sà fie slàbit. 

Marti, 8 ianuarie 

  Astàzi la Curtea de Casatie (ca si la toate 

instantele judecàtoresti) a fost prima sedintà 

dupà vacanta Cràciunului. Eu nu am mai avut 

grija plecàrii la Bucuresti. Intrarea la sedintele 

de judecatà pentru mine s-a terminat. 

 Partidele natonal-tàrànesc si liberal au 

desemnat ca participanti la guvern pe prof. Emil 

Hateganu si Mihail Romniceanu, ministi fàrà 

portofoliu. Ei au depus juràmîntul în fata Regelui 

(ei nu iau parte la guvernarea propriu-zisà, nu-

si iau nici o ràspundere în aceastà privintà, rolul 

lor fiind acela de a observa împlinirea 

conditiilor de libertate a presei si a cuvîntului 

etc.) 

Vineri, 11 ianuarie 

 Ieri s-a deschis la Londra Adunarea 

natiunilor (51 natiuni), compusà din vreo 2.000 

delegati. Rostul acestei adunàri este încheierea 

pàcii, stabilirea mijloacelor de înlàturare a 

ràzboiului în viitor, reglementarea întrebuitàrii 
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energiei atomice etc. In magazine, màrfurile 

sunt pe sfîrsite. Se pare cà în fabricile noastre 

nu se mai lucreazà nimic, iar de importat nu e 

nici o spernatà. Multe pràvàlii se închid, iar 

pretul lucrurilor ràmase este spàimîntàtor. 

Bàtutul unei perechi de pingele cu materialul 

cizmarului costà 25.000 lei. Cizmarul care ne 

lucreazà nouà, întrebat asupra acestui pret 

fabulos, ne-a ràspuns : àsta e rezultatul 

« democratiei » de azi. Si, ne-a explicat el si am 

auzit si din alte pàrti, cà 1 kg de talpà pentru 

pingelit costà 75.000 lei (Cu pretul de 25.000 

lei, ce se plàteste azi pentru un pingelit, se 

cumpàrau în 1938-39 peste 30 perechi de 

pantofi sau ghete). Bàniciorul de porumb a ajuns 

la 15.000 lei. 

 La Craiova, unde nu mai tîrziu decît în 

septembrie se vindea pîinea fàrà cartelà si cîtà 

voiai, azi se dà cu cartele, la douà zile odatà, 

adicà 159 gr. pe zi. Uneori trec si mai multe zile 

fàrà pîine. Si, dacà ar fi fàinà de porumb, totul ar 

fi usor de rezolvat, dar fàinà de porumb nu se 

gàseste. 

 La sate, de asemenea, din cauza secetei 

de anul trecut, e mare lipsà, iar drumurile sunt 

aproape impracticabile din cauza zàpezii. De la 

Plenita, cine voieste sà vinà la Craiova trebuie 

sà plece pe jos la gara Motàtei (25 km), càci cu 
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sania nu se poate merge, si de acolo sà ia 

trenul. 

 Cînd doi oameni se întîlnesc, nu au altà 

vorbà decît aceasta : cînd vor pleca rusii de la 

noi din tarà ? Càci toatà lumea se simte 

înnàbusità. Ei sunt ca niste stàpîni în casele 

noastre, ei ne-au luat mijloacele noastre de trai 

si ne simtitm mai sàraci si mai lipsiti în fiecare 

zi. Si ei stau mereu si se aseazà ca si cum 

sederea lor în tara noastrà ar trebui sà fie de 

lungà duratà, iar guvernul pe care-l avem si 

organele lui strigà, prin toate mijloacele ce-i 

stau la dispozitie, cà niciodatà în Tara 

Româneascà nu s-a realizat, ca azi, un regim 

mai democratic, mai liber, mai folositor 

poporului ! 

 Pînà acum nu am vàzut sà fi apàrut vreun 

ziar al liberalilor sau national-tàrànistilor, ai 

càror 2 reprezentanti au fost primiti în guvern. 

(…)   

Joi, 17 ianuarie 

 La postul de radio din Paris s-au rostit 

unele cuvinte îmbucuràtoare cu privire la 

România. « Printr-o ràsturnare rapidà a politicii, 

declarà glasul Frantei, Regele României a 

provocat pràbusirea frontului german din 

România, ceea ce a avut apoi urmàri asupra 

situatiei trupelor germane din Grecia, Iugoslavia 

si Bulgaria. Se cunoaste, de asemenea, 
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pretioasa contributie adusà dupà aceea de 

armatele române în Transilvania si 

Cehoslovacia împotriva fortelor hitleriste ». 

« Franta socoteste cà România a adus prin 

contributia ei o scurtare a ràzboiului cu cel 

putin sase luni ». 

 Cenzura postalà (cu mici exceptii) a fost 

desfiintatà în România. 

 Gruparea numità « Uniunea patrioticà », 

avînd membri de extremà stîngà (din ea face 

parte si actualul ministru al propagandei, 

Constantinescu – Iasi, cunoscut pentru idelile 

sale comuniste), s-a transformat în partid 

politic, numit « Partidul national popular ». 

 Alaltàieri si ieri a nins din nou, o zàpadà 

gorasà. 

Miercuri, 23 ianuarie 

 De 4 zile nu s-a mai dat în Craiova deloc 

pîine. Populatia a început sà se exaspereze. 

Abia azi s-a dat ratia pe o singurà zi si, D-zeu 

stie, cînd se va mai da acum. Cetàtenii se 

întreabà ce fac primarul si prefectul judetului ? 

 Pe lîngà lipsa aceasta crîncenà de 

alimente (carne se gàseste odatà pe sàptàmînà 

cu 6.000 lei kg, zarzavaturi si legume aproape 

deloc, iar cînd se gàsesc sunt extrem de 

scumpe, spre ex. un fir de praz sau o ridiche 

micà 300 lei, fasolea 2.000 lei kg), a venit, în 

urma noii zàpezi càzute, un ger mare care în 
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timpul noptii atinge 22 grade sub zero, tocmai 

acum cînd combustibilul nu se gàseste. 

 Rusii, însà, au de toate, si alimente si 

combustibil ; taie pàdurile noastre si le ard. Imi 

spunea un silvicultor cà s-au tàiat pentru ei în 

pàduri (sau se duc singuri si taie), suprafete ce 

erau destinate sà fie terminate abia în 1949. 

 Generalul De Gaulle, seful guvernului 

francez, a demisionat. Cauza demisiunii este cà 

nu putea guverna din cauza luptei dintre 

partide, fiecare din aceste partide càutînd sà-si 

impunà punctul sàu de vedere. 

Sîmbàtà, 26 ianuarie 

 Adunarea constituantà francezà a ales 

prim ministru pe Govin, fost presedinte al acelei 

adunàri, în locul lui De Gaulle, demisionat. 

 La Adunarea natiunilor din Londra, 

delegatul rus Gromîko a ridicat chestiunea de 

ce Grecia si Indonezia sunt ocupate de armatà 

englezà (In Grecia între comnunisti si moderati 

sunt atît de grave neîntelegeri, încît nu se stie 

cum vor fi aplanate). 

 In Craiova, încà de astà toamnà, ofiterii 

rusi (mare parte) si-au adus din Rusia sotiile si 

copiii. Comandamentul rus are în Craiova (la 

liceul « Elena Cuza ») înfiintat un teatru rusesc, 

salà de cinematograf, de petreceri, de întruniri 

etc. Incà de la început, cafeneau si restaurantul 
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« Minerva », si alte sàli, au fost rezervate 

pentru ei.    

Joi, 31 ianuarie 

 Americanii anuntà cà savantii lor au 

obtinut negàtura cu luna prin ajutorul unor unde 

electrice ; semnalul dat de pe pàmînt a atins 

luna si s-a înapoiat la locul de trimitere (ecou). 

Numai asa s-a putut sti cà mesajul a atins 

globul lunar. 

 Ziarele au publicat cà bugetul Tàrii 

Românesti a atins cifra impresionantà de peste 

2.000 miliarde lei. 

Sîmbàtà, 9 februarie 

 S-a comunicat la radio si prin ziare cà 

guvernul englez si cel al Statelor Unite au 

recunoscut guvernul român, asa cum a fost 

completat, numai cu cei 2 reprezentanti ai 

marilor partide de opozitie, cel national-

tàrànesc (Maniu) si cel national liberal 

(Bràtianu), si încà în calitate de ministri fàrà 

portofoliu ! (Rezultà din aceasta cà rusii si-au 

impus vointa lor de cîte ori au voit. Prin 

guvernele pe care le-au impus, ei sunt stàpîni 

în Polonia, România, Bulgaria, Serbia. Am ajuns 

acum la impresia cà puterea si ajutorul anglo-

american, în care speram, sunt iluzorii. Nici 

màcar nu s-au îndeplinit toate conditiile de la 

Moscova, càci se poate spune cà presa opozitiei 

nu existà! De cele cîtevaexemplare din putinele 



 442

ziare ale opozitiei, ce apar în Bucuresti, în 

provincie nu ajung, dispàrînd pe diferite cài. 

Populatia e doritoare sà vadà cum aratà un ziar 

al opozitiei, dupà atîta timp de strangulare a 

pesei, si nimeni nu poate pune mîna pe un ziar).  

 Colegul Spoialà îmi scrie din Bucuresti, 

între altele, cà 1 kg de carne de vacà, atunci 

cînd se poate gàsi, rar, costà 10.000 lei. 

Miercuri, 13 februarie 

 In sfîrsit, am putut obtine douà ziare ale 

opozitiei, si anume : « Dreptatea » - national-

tàrànistà, cu data de 5 febr. 1946 (nr.1) si 

« Liberalul »- national-liberal (Bràtianu), cu 

data de 13 febr. (nr. 3). 

 Intr-un articol de fond, intitulat 

Continuàm , « Dreptatea » scrie, între altele :  

« Dreptatea », iat-o din nou în arena publicà, 

acolo unde se afirmà credintele, se ciocnesc 

convingerile, se înfruntà ipocrizia, se demascà 

minciuna si se înfiereazà abuzul, sub orice 

formà s-ar înfàtisa ». Mai este tipàrit în ea o 

Chemare a partidului national-tàrànesc , un 

articol intitulat Partidul national-tàrànesc 

doreste ca alegerile sà se facà pînà la 1 mai, în 

care se redà declaratia fàcutà de ministrul 

Hatiegan, delegat national-tàrànist în guvern, 

declaratie din care rezultà cà Anglia si Statele 

Unite nu au înteles sà recunoascà guvernul 

român decît în anume conditiuni : libertatea 
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presei, a întrunirilor, alegeri în timp cît mai 

scurt posibil. (E curios cà guvernul, care 

pretinde cà are atîta popularitate în tarà, fuge 

de alegeri, dorind ca ele sà aibà loc cît mai 

tîrziu, pe cînd opozitia cere alegeri urgente, în 

orice caz, înainte de 1 Mai). 

 In sfîrsit, în aceeasi gazetà, e redatà o 

cuvîntare a fruntasului national-tàrànist 

Mihalache, tinutà la C. Lung în ziua de 27 

ianuarie, la o mare întrunire regionalà. Dupà ce 

se ocupà de pacea viitoare, care trebuie sà 

cuprindà întreg Globul, si de Conferinta de la 

Moscova, pentru recunoasterea guvernului 

român, se ocupà de lupta pe care partidul 

trebuie sà o ducà, întrebîndu-se cu cine trebuie 

sà lupte si ràspunzînd cà nu are cu cine. 

« Copacul guvernamental este asa de slab cà 

numai sà sufli în el si cade. Ràdàcinile lui, cele 

care cresc în solul tàrii, sunt uscate. Dacà 

desfaci guvernul de numeroasele lui coji, 

gàsesti un sîmbure comunist ; restul este 

camuflaj ». Apoi, dupà ce aratà care e doctrina 

comunistà si întreabà pe comunistii români de 

ce nu vorbesc cu sinceritate în numele acelui 

program, urmeazà : « De ce ni se vorbeste în 

numele altor interese, pînà si în numele marei 

finante si marei industrii particulare ? De ce se 

camufleazà în spatele unor formatiuni 

improvizate dupà aceleasi metode si chiar cu 
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aceleasi elemente care au fost des compromise 

sub dictatura Regelui Carol si maresalului 

Antonescu ? In fiecare zi ràsar noi partide si noi 

grupàri, prin desfacerea si refacerea unora si 

acelorasi. Nu ne làsàm impresionati de aceste 

ciupercàrii ce cresc din putregaiul moral al 

societàtii si din uscàturile partidelor serioase » 

etc.    

 « Liberalul » tipàreste, la loc de frunte, un 

articol intitulat Frica de alegeri, care începe 

asa : « Este locul si momentul sà înfàtisàm 

opinei publice adevàrul întreg, fàrà reticente si 

fàrà menajamente, despre problema politicà 

esentialà a democratiei române : alegerile 

legislative. In sînul grupàrilor coalitiei frontului 

democratic continuà sà se învedereze din ce în 

ce mai mult teama de alegeri… F.N.D., în loc sà 

înceapà, dupà atîta amar de vreme, a pune în 

practicà principiile cu adevàrat democratice, 

premergàtoare unei manifestàri a vointei 

populare si sà realizeze în fapt un regim 

democratic, s-a dedat la experiente de reforme 

sociale, în speranta cà-si va crea o platformà 

politicà pentru alegeri… Teama de alegeri este, 

deci, în realitate, teama justificatà de 

popularitate, asa de înràdàcinatà în masele 

populare, a partidelor democratice ». 

Miercuri, 20 februarie 
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 In Rusia au avut loc alegeri pentru 

Sovietul Suprem. Cum în Rusia nu existà alt 

partid, decît cel comunist, si nici alte idei, decît 

ale conducàtorilor de pînà acum, rezultatul 

votului a fost pentru alegerea lui Stalin si a 

colaboratorilor sài. (Au votat si soldatii din 

România). 

 Ziarul « Dreptatea », al partidului 

national-tàrànesc, a publicat dovezi din care 

rezultà cà multi dintre colaboratorii de azi ai 

ministrului propagandei (C-tinescu-Iasi) au 

colaborat cu regimul Antonescu si cu nemtii. Se 

citeazà ca dovadà si gazetele germane în care 

au apàrut si fotografii ale colaboratorilor de azi 

ai ministrului propagandei. 

 Acelasi ziar, cu data de marti 19 

februarie, aratà cum, de 8 ani, adicà sub Regele 

Carol al II-lea, sub regimul legionar si al lui 

Antonescu, precum si azi, Iuliu Maniu e pus 

mereu sub supraveghere si spionaj, prin 

automobile si agenti ce stau în apropiere de 

locuinta lui, spre a vedea cine intrà si cine iese, 

si care sunt actiunile acestui om. Si ziarul 

terminà astfel acest articol : « Dar ca aceastà 

urmàrire sà dàinuiascà si azi, ne explicàm într-

un singur fel : între regimul de azi si cele trei 

precedente nu e nici o deosebire, apucàturile, 

procedeele si mentalitatea lor e aceeasi. 

Oricum ar fi, un lucru e cert : n-a existat în 
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România tuturor timpurilor o rusine mai mare ca 

un sef de partid sà fie urmàrit, cum odinioarà 

Ohrana taristà urmàrea activitatea elementelor 

democrate din Rusia. De azi înainte, urmàrirea 

cu agenti a d-lui Maniu porneste pe al 9-lea 

an ». 

 In Belgia au avut loc alegeri generale. 

Majoritatea o are partidul social-crestin. 

 Ziarele s-au scumpit la 200 lei numàrul, 

de la 60 lei cît au fost pînà acum (si de la 2 si 

apoi 5 lei cît erau acum cîtiva ani). S-au mai 

scumpit enorm taxele la radio si la telefon, 

precum si produsele regiei (o cutie de chibrituri 

60 lei). 

Vineri, 1 martie 

 La o mare manifestatie cetàteneascà ce a 

avut loc la Cîmpulung, Const. I. C. Bràtianu, 

seful partidului liberal, a tinut o cuvîntare din 

care extrag cîteva pagini. 

 Dupà de face istoricul actului de la 23 

August 1944, referindu-se la partidul comunist 

si la guvernul F.N.D. spune : « Ceea ce pot 

afirma este cà guvernul fenedist, în loc sà 

refacà si sà sporeascà productia, sà 

restabileascà circulatia, sà refacà ad-tia si sà 

garanteze libertàtile cetàtenesti, a avut un rol 

cu totul contrar acelui ce îi cereau interesele 

tàrii. El a introdus un regim de dictaturà mai 

acerb ca cele precedente si a distrus productia 
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în toate ramurile economiei nationale ». Dupà 

ce, apoi, aratà cà prin reforma agrarà si, mai 

ales prin modul cum a fost aplicatà, s-a adus 

agricultura în situatia precarà de azi… « Azi 

nimeni nu mai este stàpîn pe proprietàtile rurale 

si nimeni nu mai are rîvna sà facà o culturà 

rationalà. Trebuintele populatiei sunt acelasi, 

dar suprafetele cultivate sunt mult reduse, iar 

inventarul agricol a dispàrut. Exproprierile si 

împroprietàririle se fac pe temeiuri politice, cu 

favoritism si coruptie. Cea mai adîncà 

incompetentà conduce Ministerul Agriculturii, 

care practicà o politicà de urà contra celor ce 

au lucrat si realizat progresul agricol al tàrii ». 

Continuînd, spune cà partidul liberal, « care de 

la 1864 a împroprietàrit pe tàrani dîndu-le 15 

milioane de pogoane de pàmînt, nu poate fi în 

contra împroprietàririi fostilor ostasi din 

ràzboaiele din urmà, dar partidul liberal nu 

poate admite confiscarea proprietàtii. Fiecare 

cetàtean trebuie sà fie stàpîn pe produsul 

muncii lui si pe proprietatea lui. Noi nu vrem 

luptà de clasà, ci armonizarea intereselor 

tuturor, proprietari si muncitori ». Expune, mai 

departe, cà industria este aproape distrusà, prin 

faptul cà activitatea comunistà este desfàsuratà 

în lupta ce cautà sà se creeze între muncitori si 

patroni, pe de o parte si pe de alta, prin siluirea 

pàrerii lucràtorilor. 
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 « Trebuie sà dàm lucràtorilor posibilitatea  

de a-si aràta liber pàrerile, sà-i scoatem, deci, 

de sub teroarea cuiburilor de comunisti care-i 

asupresc ». Vorbind despre comert, aratà cà 

guvernul cautà sà-i distrugà prin persecutii, 

prin nesigurantà, prin asupriri fiscale. « Statul 

nu poate înlocui pe comercianiti » etc. A vorbit 

apoi despre nestabilitatea monedei nationale si 

de proasta stare a comunicatiilor si 

transporturilor, aràtînd cà, càile noastre ferate 

si-au fàcut si-si fac datoria càtre tarà, dar sunt 

puse în neputinta de a da rezultatele dorite. 

Terminà vorbind de anarhia moralà de azi, 

referindu-se la Gh. Tàtàràscu, « sprijinitorul de 

ieri si de azi al sistemelor dictatoriale » 

(« Liberalul » cu data 28 febr. 1946). 

 In acelasi ziar se publicà stirea cà seful 

partidului liberal a fost victima unui atentat pus 

la cale de agentii comunisti. Asupra 

automobilului în care mergea (se pare cà spre 

C-lung), s-a repezit din directie opusà spre el 

un automobil si cà, dacà soferul nu avea 

prezenta de spirit sà bage masina în sant, ar fi 

fost izbità. 

 De asemenea, în ziarul lor, « Dreptatea », 

tàrànistii se plîng cà mare parte din sediile lor 

au fost devastate de agenti comunisti, iar 

întrunirile lor fàcute aproape imposibile prin 

scandalurile si gravele bàtài aplicate 
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participantilor de aceiasi agenti. De asemenea, 

acelasi ziar face cunoscut cà s-au încercat douà 

atentate, unul asupra secretarului general al 

partidului nat.-tàrànesc, Penescu, si altul 

asupra sefului partidului n.t. din Arges. 

 Cei care au fost de curînd la Cluj, aduc de 

acolo stirea cà Maniu si partidul sàu se bucurà 

de o popularitate imensà, portretul sàu se vede 

peste tot. 

 Ieri si azi, fiind zile frumoase si calde, am 

început lucrul la gràdina din dosul casei. 

Joi, 14 martie 

 Acum cîteva zile, fostul prim ministru al 

Angliei, Churchill, a tinut în America, în 

prezenta presedintelui Truman, un mare discurs 

în care a învinuit Rusia cà metodele 

întrebuintate de ea nu sunt dmocratice, cà nu-si 

retrage armatele din tàrile ocupate si cà, din 

cauza ei, pacea nu se poate face. 

 La Arad, un grup de comunisti, intrînd în 

clubul partidului national-tàrànesc, au lovit pe 

membrii partidului aflati acolo, si mai ales pe 

Alexe Botioc, vechi luptàtor ardelean, din care 

acesta a murit. Ziarul national-tàrànesc 

« Dreptatea », anuntînd aceastà moarte, a apàrut 

în doliu. 

 Acelasi ziar « Dreptatea » a publicat în 

facsimile acte din care se constatà cà Lothar 

Ràdàceanu, ministrul muncii din guvernul zis de 
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concentrare a fost, pe timpul cînd nemtii se 

gàseau la noi în tarà, de mai multe ori în 

Germania, pentru care a càpàtat pasaport, 

fàcînd comert de de ceasornice etc. si cà el a 

fost unul din întemeietorii unei societàti 

comerciale care avea ca scop, pe lîngà comert, 

si pe acela de a înlàtura din comert pe evrei. A 

fost, deci, antisemit dupà modelul nemtesc. El 

face parte din Partidul social democrat, condus 

de C. Titel Petrescu, si face acum pe 

democratul convins, persecutînd pe fostii 

legionari, pe asa numitii « reactionari », si 

pezentîndu-se ca un ocrotitor al evreilor. El a 

luptat pentru liste comune în alegeri cu 

comunistii, càutînd sà înlàture pe seful 

partidului, care e pentru listà proprie. La 10 

martie, s-a tinut un congres al delegatilor 

partidului pentru a hotàrî asupra chestiunii, dacà 

în alegeri socialistii democrati trebuie sà se 

prezinte în Cartel cu comunistii. Din cauza 

stàruintelor lui Lothar Ràdàceanu si partizanilor 

lor, a fàgàduielilor de tot felul, a amenintàrilor si 

a votului pe fatà, a prevalat pàrerea listelor 

comune. C. Titel Petrescu, conducàtorul 

partidului, cu alti partizani, a làsat la pàrerea 

listelor separate. Se pare cà se vor despàrti de 

acei membri ai partidului care au fost împotriva 

pàrerii sale si va întemeia si un ziar nou, « Omul 



 451

liber » ; întrucît ziarul « Libertatea » a fost 

acaparat de Lothar Ràdàceanu si grupul sàu.  

 Un fapt semnificativ în Ungaria. Partidele 

de stînga (comunistii etc.) au adresat primului 

ministru ungar o somatie (ultimatum), 

amenintînd cu ruperea coalitiei dacà nu se 

eliminà 60 membri din parlamentul ungar ai 

Partidului micilor proprietari, care a obtinut o 

mare majoritate în alegeri. Argumentul pe care 

se sprijià cererea este cà acestia ar fi 

« reactionari » ! Organul de conducere al 

Partidului micilor proprietari a respins cererea 

partidelor de stînga. 

 Se pare cà aceastà pretentie îndràzneatà 

a partidelor de stînga va provoca în Ungaria o 

crizà de guvern. (…) 

Sîmbàtà, 16 martie 

 Intr-un interviu acordat ziarului 

« Pravda », Stalin ràspunde la discursul tinut 

zilele trecute în Statele Unite de càtre 

Churchill. El spune, între altele, cà considerà 

acest discurs ca primejdios, tinzînd sà semene 

germenii discordiei. Churchill ocupà acum 

pozitia de instigator la ràzboi ; el nu este 

singur, ci are amici, nu numai în Anglia, dar si în 

Statele Unite ale Americii. « Este incontestabil 

cà orientarea d-lui Churchill este o orientare 

spre ràzboi, un apel la ràzboi împotriva Uniunii 

Sovietice » etc.   
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 Un articol din « Liberalul » de azi face o 

comparatie între starea economicà, foarte grea, 

din Anglia si Franta, si starea economicà din 

Belgia, care, si ea, a fost în ràzboi si a avut mult 

de suferit si unde, totusi, productia e mult mai 

bunà, putîndu-se cumpàra aproape totul fàrà 

rationalizare. Si autorul articolului, la 

întrebarea : de ce aceastà diferentà, ràspunde : 

dezvoltarea economicà belgianà se datoreste în 

mare parte libertàtii economice ; pe cînd, în 

Franta si Anglia, socializarea, adicà amestecul 

prea pronuntat al statului în economia 

particularà, slàbeste productia. (…) 

Marti, 26 martie 

 Ieri s-a deschis la Washington Conferinta 

Consiliului de Securitate, fàcînd parte din 

Organizatia Natiunilor Unite (« Uno »). Una din 

primele probleme ce urmau sà se discute era 

aceea a Persiei, din care Rusia a ocupat fàrà 

drept o provincie. Cum chestiunea aceasta, dacà 

nu era rezolvatà în cel mai scurt timp,  putea 

duce la ràzboi (de care se pare cà rusii se tem), 

rusii au declarat (dupà cum a comunicat asearà 

radio Londra) cà vor pàràsi Persia si Manciuria 

(vezi 2 pag. mai departe). 

 In Ungaria, dupà cum s-a notat la vreme, 

în alegerile parlamentare, comunistii nu au 

reusit decît într-o foarte redusà minoritate. 

Totusi, comunistii, acum, de curînd, au impus 
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guvernului ca la Ministerul de Interne (unul din 

cele mai importante ministere în orice tarà), sà 

fie numit ministru un comunist. Se vede aci 

influenta rusilor, care ocupà cu armata lor 

Ungaria, dupà cum ocupà si România. 

 La radio America s-a comunicat, de 

curînd (si s-a publicat, în urmà, si în ziarul 

« Dreptatea »), cà guvernul român nu-si 

respectà angajamentele de a làsa liberà 

propaganda partidelor de opozitie. Astfel I. 

Mihalache, unul din fruntasii Partidului national-

tàrànesc, plecînd în Molodva pentru a vorbi 

partizanilor partidului sài, a fost izgonit din douà 

orase de grupuri comuniste care au ocupat 

sàlile destinate întrunirilor, provocînd 

scandaluri si amenintînd însàsi viata acelor ce 

veniserà sà vorbeascà. Cu I. Mihalache se aflà 

însà în acest turneu si un ziarist american 

(Marsham), care a comunicat tàrii sale ce a 

vàzut. 

Joi, 28 martie 

 « S-a stins din viatà, ieri în zori, cu 

aceeasi discretiune cu care a tràit, fàrà note de 

presà care sà-i urmàreascà suferinta si în 

surprinderea îndureratà a tuturor, Principele 

Barbu Stirbei ». Asa îsi începe articolul, care 

anuntà acest trist eveniment, ziarul « Liberalul » 

sosit ieri la Craiova. Ziarul aminteste apoi cà 

Barbu Stirbei (fiu al Domnitorului Stirbei), dupà 
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ce s-a întors de la Paris, unde si-a fàcut 

studiile, s-a dàruit în întregime agriculturii, 

càreia dorea sà-i dea în tara sa o altà înfàtisare. 

El a introdus în tarà cultura bumbacului si a 

orezului, si el e printre primii înfàptuitori ai 

marilor ferme model. In sfîrsit, se aminteste cà, 

în 1944, el a fost împuternicit de Coroanà si de 

opozitie sà meargà la Cairo, pentru a trata 

reîntoarcerea României în tabàra Aliatilor ; 

rodul acestei activitàti s-a vàzut în actul de la 

23 August. 

Sîmbàtà, 30 martie 

 Delegatia rusà la Consiliul de Securitate, 

întrunit la Washington, s-a retras de la sedinte 

în urma urmàtoarelor împrejuràri. (Redàm un 

foarte scurt rezumat dupà darea de seamà 

publicatà în ziarele de azi). Delegatul persan a 

cerut ca, conflictul dintre Persia si Rusia sà fie 

luat în considerare imediat, întrucît, desi 

plîngerea din partea Persiei în aceastà 

chestiune s-a fàcut consiliului încà din ianuarie, 

amînîndu-se pentru martie, în care interval o 

întelegere trebuia sà intervinà între cele douà 

pàrti, totusi, pînà azi, nu a fost posibilà nici o 

întelegere, desi însusi prim ministrul persan a 

fost în acest scop la Moscova. Delegatul rus la 

consiliu a cerut amînarea discutiei acestei 

chestiuni pînà la 10 aprilie. S-a dat cuvîntul 

delegatilor ce fac parte din consiliu, sà-si 
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expunà pàrerile în aceastà privintà. Birnes, 

ministrul de Externe al Statelor Unite, a fost de 

pàrere cà nu se mai poate amîna discutia. 

Delegatul chinez, care e acum si presedintele 

Consiliului, si cel egiptean au fost de aceeasi 

pàrere. Reprezentantul Egiptului a avut cuvinte 

destul de vii si a lovit cu mîna în tàblia mesei, 

cînd a cerut respingerea cererii de amînare. El 

a spus, între altele: “Privirile lumii întregi sunt 

atintite asupra noastrà. Micile natiuni asteaptà 

de la dv. decizii mari. Toti asteaptà din partea 

marilor puteri respectul absolut al obligatiunilor 

luate. Sà se stie dacà o tarà care nu vrea ca 

stràinii sà stea pe teritoriul ei, poate obtine 

satisfactie ». 

 Punîndu-se la vot cererea de amînare a 

delegatului rus, ea a fost respinsàcu 9 voturi din 

11. Pentru admiterea ei nu a fost decît delegatia 

rusà si cea polonà. Dupà pronuntarea deciziei de 

mai sus, delegatia rusà a declarat cà se retrage. 

Sedinta Consiliului continuînd, s-a dat cuvîntul 

delegatului persan sà expunà plîngerea 

guvernului sàu. Acesta a aràtat cà punctele 

principale ale plîngerii sunt : 1) Functionarii 

sovietici sà nu se amestece în afacerile interne 

ale Iranului ; 2) Sà se retragà din Iran, o tarà 

neutrà, trupele ruse care au intrat fàrà drept. 

Delegatul persan a continuat spunînd cà, la 

aceste cereri, guvernul rus a ràspuns: trupele 
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sovietice vor ràmîne în unele pàrti ale Iranului 

pentru o perioadà de timp nedeterminatà (!); 3 ) 

Guvernul iranian va recunoaste autonomia 

Azerbaijanului (aceasta e o provincie persanà 

pe care sovieticii vor s-o vadà autonomà ca sà 

o poatà mai usor anexa) ; 4) Guvernul sovietic 

propune crearea unei companii mixte sovieto-

persane, în care 51 la sutà din actiuni sà fie 

proprietatea sovieticà si 49 la sutà proprietatea 

persanà (adicà rusii vor sà punà cu forta mîna 

pe petrolul persan). Si delegatul persan, 

accentuînd cà afacerea aceasta are un caracter 

exploziv, cà o amînare a reglementàrii acestei 

dispute constituie o amenintare la adresa pàcii 

mondiale, a cerut Consiliului sà se ocupe 

imediat de aceastà chestiune. Desigur, Consiliul, 

care a respins cererea de amînare, se va ocupa. 

Se vor vedea rezultatele în zilele urmàtoare.  

Duminicà, 31 martie 

 Azi au loc alegeri generale în Grecia, cu 

toatà insistenta guvernului sovietic si ale 

grupàrii grecesti de extremà stîngà (EAM) de a 

se amîna, mai ales cà în Grecia se aflà trupe 

engleze. Celelalte state însà, Statele Unite, 

Franta etc., alàturi de Anglia, au fost de pàrere 

ca alegerile sà nu se mai amîne iar, în privinta 

prezentei unor trupe engleze în Grecia, 

guvernul englez a ràspuns cà aceste trupe se 

aflà în aceastà tarà în baza dorintei guvernului 
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grec, pentru a se evita tulburàrile care ar putea 

aduce complicatii internationale. In Grecia se 

aflà acum numerosi delegati americani, francezi, 

englezi, care vor supraveghea ca alegerile sà 

fie cît mai libere. 

 Am pierdut din vedere sà notez la timpul 

sàu cà în cursul iernii si chiar acum, în postul 

Pastilor, au avut loc în toate orasele tàrii 

numeroase baluri organizate de ad-tie. Acesta 

e unul din mijloacele guvernului de a-si face 

partizani. Aceste baluri nu sunt numai anuntate 

prin afise mari, dar si prin megafoane. Chiar 

zilele trecute, un megafon de la Prefecturà 

anunta un asemenea bal. Asadar, baluri si 

petreceri neîntrerupte în aceste timpuri de 

lipsuri crîncene si de ocupatie ruseascà ! O mai 

bunà întelegere a timpurilor si împrejuràrilor nu 

se putea ! 

Vineri, 5 aprilie 

 Astàzi de dimineatà la radio român s-a 

difuzat un comunicat al Consiliului de minsitri 

prin care România si tot globul pàmîntesc au 

fost puse în situatia de a afla cà guvernul român 

a rupt relatiile diplomatice cu guvernul Franco 

al Spaniei. Stirea a fost însotità de un 

comentariu al ministrului de Externe 

român,Tàtàràscu – o persoanà care, în calitatea 

sa de fost prim ministru al Regelui Carol II si 

prin legàturile sale de mai tîrziu cu oameni 
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politici germani, a practicat democratia cea mai 

purà ( !) – comentariu prin care a adus critici 

aspre guvernului de dictaturà al lui Franco ! 

 Anglia si America nu au gàsit de cuviintà 

sà rupà relatiile cu Spania, dar noi, mai 

democrati, mai buni apreciatori ai libertàtilor, 

am gàsit de cuviintà sà o facem. Desigur este si 

aici si sugestia Rusiei care tine piciorul pe 

grumazul nostru, dar ce ironie sà vorbesti de 

dictatura spaniolà, care trebuie sà disparà, si sà 

treci sub tàcere pe cea rusà si românà, care se 

làfàiesc sub denumirea de democratie ! 

 Alegerile din Grecia s-au terminat. 

Majoritatea au avut-o populistii si monarhistii. 

Partidul comunist nu a luat parte la alegeri 

pentru motivele cunoscute, dar membrii sài si-

au dat toatà osteneala sà îndemne populatia sà 

nu se prezinte la vot. Din relatàrile oficiale, 

rezultà cà nu si-a exercitat dreptul de vot 30% 

din populatie. Comunistii greci si rusi vor pe 

toate càile sà acrediteze cà la vot s-a prezentat 

numai 50% si cà alegerile au fost falsificate. 

Cum aceste alegeri au fost fàcute sub 

supraveghere englezà, nu stiu cum vor primi ei 

atacurile indirecte ce li se dau.  

 In Bulgaria, acum vreo 10 zile, guvernul a 

demisionat pentru a încerca sà facà sà intre în 

guvern si reprezentanti ai opozitiei. 

Neajungîndu-se însà la nici un acord, guvernul 
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bulgar s-a refàcut în forma lui veche. Anglia si 

America au declarat cà, datà fiind aceastà stare 

de lucruri, continuà sà nu recunoascà guvernul 

bulgar. Reprezentantul diplomatic al Rusiei la 

Sofia a declarat si el cà, dacà acordul cu 

opozitia nu s-a putut înfàptui, aceasta a fost din 

cauzà cà opozitia cere împlinirea unor conditiuni 

care nu corespundeau întelegerii de la Moscova 

a ministrilor de externe ai marilor puteri. 

 Am primit alaltàieri suma de 270.000 lei, 

ce mi se cuveneau dupà iesirea la pensie, de la 

Institutul de Asiguràri al functionarilor si 

pensionarilor publici. Cînd, acum 5-6 ani, s-a 

luat dispozitia, printr-o lege, ca din lefurile 

functionarilor sà se opreascà lunar o cotà 

pentru Institutul de Asiguràri, pentru a se 

restitui functionarilor la epoca punerii în 

retragere, desigur cà aceasta a fost o foarte 

bunà dispozitie si suma ce functionarul primea 

ar fi putut fi de un real folos. Dar acum, cu 

pierderea valorii banului, suma ce se primeste 

de fostul functionar este cu totul derizorie. 

Astfel, dacà s-ar fi mentinut valoarea de acum 

cîtiva ani a banului, mi-as fi putut procura cu 

270.000 lei : 50 costume de haine, sau 270 

perechi de pantofi, sau 27 vagoane de lemne 

etc. Acum, cu aceastà sumà nu-mi pot procura 

decît o pereche de pantofi si cîteva perechi de 

ciorapi ; nici o pereche de pantofi, càci trebuie 
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sà mai adaug, si mai putin de un sfert de vagon 

de lemne (càci vagonul de lemne trece de 1 

million). 

 Populatia tàrii a început din nou sà se 

îngrijoreze ; primàvara e foarte secetoasà, 

pàmîntul s-a întàrit si grîul verde a început sà 

se îngàlbeneascà. 

Duminicà, 7 aprilie 

 Consiliul de Securitate deschis la New 

York în urma asiguràrii date de Rusia cà-si va 

retrage armatele din Persia pînà la 4 mai, a 

admis acest termen. (Incà o amînare, ca si cum 

Rusia nu si-ar fi putut retrage armata pînà 

acum, întrucît chestiunea ruso-persanà a fost 

ridicatà în fata Natiunilor Unite încà din 

ianuarie, cînd deja s-a dat un termen pînà la 1 

aprilie ! In 1940, Rusia ne-a dat ordin sà 

pàràsim Basarabia, care era a noastrà, nici un 

minut mai mult si a trebuit sà ne executàm). 

 In Grecia, dupà alegeri, s-a format un 

guvern sub presedintia lui Tsaldaris, populist. 

 Acum douà au trei zile a sosit la 

Constantinopol un mare crucisàtor american, 

escortat de altele, aducînd ràmàsitele 

ministrului turc în Statele Unite, mort acum 

cîtva timp. Se fac tot felul de comentarii asupra 

acestui transport, oarecum semnificativ. Càci de 

ce s-ar fi dat atîta importantà unui fost diplomat 

turc decedat, pînà a fi adus în Turcia de însàsi 
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Statele Unite cu o escortà de vase de ràzboi si 

încà, dupà cum s-a comunicat la radio, 

comandantul vaselor de ràzboi americane 

purtînd si un mesaj special al presedintelui 

Truman càtre presedintele republicii turce ! Se 

spune cà aceste vase ar mai fi purtînd si altceva 

decît ràmàsitele diplomatului turc. 

 Ministrul de Ràzboi Ràsacanu a cerut 

trimiterea în judecatà a ziarului « Dreptatea » 

pentru injurii aduse armatei prin publicarea în 

acel ziar a unei caricaturi reprezentînd un 

soldat român purtînd initialele diviziei Tudor 

Vladimirescu. Nu am putut vedea acea 

caricaturà pentru a-mi da seama dacà articolul 

era injurios. Ziarul « Dreptatea », la rîndul sàu, 

însà, a cerut sà fie dat în judecatà autorul unui 

articol asupra armatei (Eugen Ionescu), apàrut 

în revista « Viata româneascà », de pe martie 

a.c., precum si directorii acestei reviste, printre 

care se aflà si M. Ralea, ministru în guvernul 

actual, articol reprodus de ziarul « Dreptatea », 

în care ofiterii români sunt taxati ca « cel mai 

josnic produs al societàtii românesti », 

grosolani, mitocani, inculti etc. De asemenea, în 

numàrul de azi, « Dreptatea » someazà pe 

ministrul de Justitie sà dea în judecatà ziarul 

guvernamental « România liberà » pentru o 

caricaturà în care magistratura e grav insultatà 

(procesul Nelu Mihàilescu). Atasez aci tàietura 
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din « Dreptatea » care reproduce caricatura 

injurioasà din « România liberà ». 

 Bugetul României pe anul acesta e 

reprezentat printr-o cifrà fantasticà : 8.000 de 

miliarde lei (opt trilioane). 

Marti, 9 aprilie 

 Rusii nu se retrag fàrà conditie din Persia. 

Ei au impus persilor o concesiune a unei pàrti 

din petrolul acestora din urmà, sub forma unei 

societàti ruso-persane. Conventia s-a încheiat 

deja (de curînd), înainte ca rusii sà-si fi retras 

toatà armata din Persia. (Cum au permis 

englezii si americanii ca un stat sà fie obligat pe 

calea fortei sà cedeze din bunurile sale ?) 

Miercuri, 10 aprilie 

 Delegatul sovietic la Consiliul de 

Securitate (Gromyko) a prezentat Consiliului o 

scrisoare prin care, în numele guvernului 

sovietic cere ca chestiunea ruso-persanà sà fie 

scoasà din ordinea de zi, întrucît a intervenit o 

conventie între Persia si Rusia (petrolul), si 

evacuarea trupelor ruse se efectueazà în clipa 

de fatà. [E de notat cà Consiliul a amînat 

examinarea acestei chestiuni la 6 mai, datà pînà 

la care trupele sovietice trebuiau retrase 

complet din Persia. Dupà cum se vede, 

delegatul rus cere scoaterea din ordinea de zi a 

diferentului, pe simplul motiv cà trupele ruse 
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sunt în curs de executare a retragerii, deci 

înainte de a se fi retras complet]. 

 Truman, presedintele Statelor Unite, cu 

ocazia Zilei Armatei (6 aprilie), a tinut un 

discurs la Chicago, în care a spus, între altele, 

cà în vederea sprijinirii Organizatiei Natiunilor 

Unite, Statele Unite care sunt azi cea mai 

puternicà natiune sunt datoare sà-si mentinà 

intactà si sà ducà la cea mai mare perfectiune 

puterea lor militarà ; cà America considerà 

pacea ca indivizibilà si orice atingere se va 

aduce pàcii în orice regiune ar fi, ea o va privi 

ca o agresiune fatà de Statele Unite.  

 Referindu-se la situatia din Orientul 

apropiat si mijlociu (Turcia, Irak, Persia etc.), 

spune cà aceste regiuni care contin mari surse 

naturale si natiunile locuind acolo nu sunt destul 

de puternice pentru a rezista unei agresiuni : 

« De aceea, este usor de vàzut cum Orientul 

mijlociu si apropiat ar putea deveni arena unei 

mari rivalitàti între puterile din afarà si cum o 

asemenea rivalitate ar putea da nastere subit 

unui conflict. 

Sîmbàtà, 13 aprilie 

 In sfîrsit, o piatrà de pe inimà ni s-a luat. 

Dupà seceta din primàvara aceasta, care 

ameninta cu distrugerea semànàturilor, a plouat 

joi toatà noaptea, si toate semànàturile de grîu 

si alte cereale si plante s-au înviorat. Altfel, 
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începuse toatà lumea ca, dupà lipsa de anul 

trecut, sà simtà o adevàratà amenintare c 

moartea, dupà seceta ce se prelungea si în 

primàvara aceasta. Se pare cà ploile càzute au 

fost generale în tarà. Dupà ploaie, a càzut azi 

noapte brumà, dar sà speràm cà nu a fàcut prea 

mare ràu viilor si pomilor care tocmai se gàsesc 

în floare. 

 Comisiunea compusà din delegati ai 

Statelor Unite, Angliei si Frantei, care au fost în 

Grecia pentru a spuraveghea ca alegerile sà se 

facà liber si în mod cinstit, a depus raportul din 

care rezultà cà alegerile au fost libere si 

cinstite, cà rezultatele reprezintà verdictul 

adevàrat si valabil al poporului grec, cà în ziua 

alegerilor a domnit ordine si liniste, ceea ce nu 

a fost cazul în alegerile anterioare din Grecia. 

(v. urmare peste 2 pagini). 

Sîmnàtà, 20 aprilie 

 La Plenita de Paste. (…) 

 Cererea guvernului rus de a se scoate de 

pe rol chestiunea persanà a fost trimisà de 

Consiliul de Securitate unei comisiuni de 

experti din sînul sàu. Expertii si-au dat pàrerea 

cà nu este cazul ca cererea rusilor sà fie 

admisà. Consiliul se va pronunta marti. 

Joi, 24 aprilie 

 Marti, Consiliul de Securitate s-a 

pronuntat în chestiunea ruso-persanà, 
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respingînd cererea guvernului rus ca aceastà 

afacere sà fie scoasà din rol si làsînd ca 

diferendul sà fie din nou luat în consideratie în 

ziua de 6 mai, datà pînà la care guvernul rus s-

a obligat sà retragà toate fortele sale armate de 

pe teritoriul persan. Radio Londra, care a 

comunicat aceastà stire, a aràtat cà au sprijinit 

cererea rusà delegatul polonez, cel francez si, 

bineînteles, delegatul rus, Gromyko. Delegatii 

celorlalte 8 natiuni au fost pentru rezolutia 

aràtatà mai sus ; Londra a mai comunicat cà 

delegatul rus s-a aràtat foarte nemultumit de 

aceastà hotàrîre, declarînd cà ea poate avea 

consecinte grave . (…) 

 Radio Londra anuntà cà corpul lui 

Musolini, care dupà uciderea lui a fost 

înmormîntat la Milano, a fost scos din mormînt 

(se pare cà de partizani si prieteni ai sài) si dus 

nu se stie unde. Odatà cu corpul lui Mussolini a 

fost ridicat si acela al lui Starace, fostul sàu 

colaborator. (…) 

Marti, 30 aprilie 

 Azi am ridicat de la Ad-tia Financiarà 

Dolj decizia si libretul de pensie, trimise de 

Casa de Pensii din Bucuresti. Obtinînd de la 

Ministerul de Ràzboi (prin colegul Spoialà) 

brevetul de veteran (luptàtor în 1913 si 1916), 

voi fi scutit de plata oricàror impozite privind 
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pensia ce urmeazà a primi si care nu e decît cu 

putin mai micà decît salariul. 

 Chestiunea regimului Franco, în Spania, 

adusà în fata Consiliului de Securitate de la 

Washington de Polonia si Rusia, a fost rezolvatà 

în felul urmàtor : o comisiune numità din sînul 

Consiliului sà cerceteze si sà raporteze dacà 

acest regim amenintà într-adevàr pacea. 

 La Paris s-au întrunit acum cîteva zile 

ministrii de Externe ai celor patru mari puteri : 

Statele Unite, Anglia, Rusia, Franta, pentru a lua 

în consideratie si a gràbi încheirea tratatelor de 

pace cu Italia, România, Finlanda, Ungaria si 

Bulgaria (divergentele sunt numeroase si teamà 

ne este cà convorbirile se vor prelungi peste 

asteptàrile tuturor). 

 O càlàtorie de la Craiova la Bucuresti 

pentru o persoanà, cu trenul auto-rapid, costà 

de la 1 mai 48.000 lei. Cam acelasi pret se 

plàteste la autobuzele ce fac aceeasi cursà, plus 

500 lei de kg de bagaj. 

Miercuri, 1 mai 

 Astàzi Dumnezeu ne-a binecuvîntat cu o 

ploaie. 

 Ziarul « Liberalul » de azi,  sub titlul 

« Degradarea grupàrii d-lui Tàtàràscu”, anuntà 

cà fatà de afilierea d-lui Tàtàràscu la F.N.D., cei 

mai de seamà fruntasi si-au anuntat demisiunea 

din partid cît si din functiunile pe care le ocupà. 
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Pînà acum au demisionat d-nii : D. 

Alimànisteanu, Aurelian Bentoiu, H. Aznavorian, 

Gh. Gheorghiu, M. Ràutu, N. Sibiceanu si, dupà 

întrunirea Comitetului Central, sunt asteptate 

noi defectiuni. (Sîmbàtà seara, Gh. Tàtàràscu a 

tinut un discurs la radio, îndemînd tara ca la 

alegerile ce vor veni sà voteze pentru F.N.D., 

adicà pentru guvernul actual, càci altfel 

consecintele vor fi grave). 

 Azi a sosit de la Moscova, adusà de 

militarul rus, Petre, fiica maiorului Abramov 

care locuieste în casa noastrà, o fatà de vreo 18 

ani. Asa cà în cele 3 camere rechizitionate din 

casa noastrà locuiesc patru rusi: în douà camere 

din fatà, maiorul rus cu fiica lui, în alta, mai în 

dos, Petre cu soferul Misa. 

 Astàzi a fost asa numita sàrbàtoare a 

muncii, cu scoli, functionari publici si particulari 

si cu lucràtori scosi cu amenintàri, manifestatie 

care, în realitatea, a fost utilizatà ca propagandà 

în favoarea actualului regim. Pe ziduri au apàrut 

afise mari reprezentînd pe Maniu sub forma 

unei cucuvele, spunîndu-se despre el în versuri 

cà a fost si este geniul ràu al tàrii, si alte afise 

în care, tot în versuri, se proslàvesc ispràvile 

sàvîrsite de regimul de la putere. Am vàzut 

zilele trecute aceste afise si în interiorul 

localului de postà, dovadà cà ele au fost lipite si 

în institutiile publice. 
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 Iatà versurile care vor sà descrie pe 

Maniu si actiunea sa : Maniu-nseamnà duhul 

negru/ Strivind a tàrii nouà soarte ;/ Maniu-

nseamnà ura care/ Rodeste patimà si moarte,/ 

Maniu-nseamnà învràjbire/ Intre cei mari si 

între noi/ Maniu-nseamnà atîtare,/ Maniu-

nseamnà iar ràzboi,/ Maniu-nseamnà gloante 

trase/ In muncitori nevinovati ( !)/ Si pompe 

scoase sà înece/ Flàmînde guri de mutilati ( !)/ 

Maniu e o cucuvea care/ Cobeste vesnic a 

pustiu.  

 Si, iatà versurile care laudà guvernul 

Groza si noul regim : Guvernul Groza-nseamnà/ 

Pentru întreg popor dreptate,/ Guvernul Groza-

nseamnà/ Un nou drum spre libertate ;/  

Guvernul Groza înseamnà/ La o ràspîntie de 

soartà,/ Salvarea neamului si-a tàrii/ Pentru 

popor libertatea toatà/ Guvernul Groza-

nseamnà/ In vremuri încà tot cumplite/ Prietenia 

marii Rusii/ Si-a Natiunilor Unite./ In tara dusà 

de Maniu/ Si Bràtianu la pràbusire/ Guvernul 

Groza-nseamnà/ Zidire, pace si unire ! 

Luni, 6 mai 

 Azi începe judecarea, în Bucuresti la 

Tribunalul poporului, procesul în care sunt 

implicati ca criminali de ràzboi fostul maresal 

Ion Antonescu, Mihai Antonescu si unii din fostii 

ministri ai regimului trecut. 
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 De cîteva zile, la radio, se citesc 

fragmente din actul de acuzare, prin care se 

învinuiesc Ion Antonescu si colaboratorii sài de 

pornirea ràzboiului împotriva Rusiei, si se 

profità de aceastà ocazie  pentru a se afirma în 

fata tàrii si a lumii, cà si Bràtianu si Maniu au 

fost de pàrere cà acest ràzboi trebuie 

început.[Nu se vorbeste însà nimic în acest act 

de acuzare de modul cum ne-a fost luatà, cu un 

an înainte, Basarabia de càtre rusi].  

Sîmbàtà, 11 mai 

 Conferinta celor 4 ministri de Externe de 

la Paris, convocatà pentru a discuta si redacta 

tratatele de pace cu România, Italia, Bulgaria, 

Ungaria, Finlanda, se pare cà nu a ajuns la nici 

un rezultat definitiv cu nici una din aceste tàri. 

In unele chestiuni, ministrii respectivi au fost de 

acord, în altele, cele mai principale, nu. 

 In ce priveste România, conferinta a 

recunoscut cà granitele fatà de Ungaria sunt 

cele din 1938. Deci se considerà nul Dictatul de 

la Viena si se recunoaste României dreptul 

intact asupra Transilvaniei. Se pare însà cà vom 

pierde definitif Basarabia si în plus nordul 

Bucovinei, precum si Cadrilaterul. 

 Ziua de 10 mai a fost un prilej pentru 

populatie de a face manifestatii entuziaste 

pentru rege si, deci, indirect împotriva 

regimului de azi. Cît de mult se teme acest 
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guvern de manifestatii din care sà rezulte cà nu 

se bucurà de nici o simpatie în popor, rezultà 

din urmàtorul fapt : a dat ordin ca toti elevii din 

scolile secundare sà se gàseascà ieri la scolile 

lor respective, de unde sà li se dea drumul abia 

la ora 1, adicà dupà paradà. 

 Dar, într-o solidaritate impresionantà, toti 

acesti elevi iesind din scoli la ora 1, purtînd 

portretul regelui, au fàcut o manifestatie 

entuziascà pentru Rege în fata Prefecturii de 

judet. 

Sîmbàtà, 18 mai 

 Conferinta de la Paris a celor patru 

ministri de externe a luat sfîrsit, fàrà a fi ajuns 

la vreun rezultat definitiv. Ministrii respectivi 

au plecat în tàrile lor, urmînd sà se întîlneascà 

din nou la 15 iunie, tot la Paris.  

Si noi, care asteptam sà se încheie odatà 

pacea, ca sà vedem pe rusi plecati din tara 

noastrà ! Multe deziluzii a trebuit sà avem ! 

Regele Emanuel al Italiei a abdicat. In 

locul sàu, a luat prerogativele regale fiul sàu 

Umberto. Se pare însà cà va fi necesar sà aibà 

loc un plebiscit în Italia, pentru ca el sà fie 

primit definitiv. (…) 

Luni, 20 mai 

 « Tribunalul Poporului » a pronuntat 

vineri sentinta în procesul fostului conducàtor 

Ion Antonescu si colaboratorilor sài. Fostul  
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maresal, precum si Mihai Antonescu, Pichi 

Vasiliu etc. au fost condamnati la moarte, 

celilalti la muncà silnicà sau detentiune. Atasez 

aci foaia cu cei condamnati, detasatà din ziarul 

« Liberalul » sosit azi la Craiova. Din cele ce am 

citit si auzit, maresalul a fost foarte demn si 

curajos în declaratiunile sale. El a spus cà a 

intrat în ràzboi pentru Basarabia care ni s-a 

luat fàrà drept si cà orice bun român, în locul 

sàu, nu ar fi fàcut altfel. Intre alti martori audiati 

în proces au fost si C.I.C. Bràtianu si Iuliu 

Maniu. Depozitia acestuia din urmà a durat 4 

ore. Desi el a fost împotriva dictaturii întronate 

de Ion Antonescu si contra intràrii în ràzboi 

împotriva fostilor nostri aliati, se pare cà a 

sustinut si el cà Basarabia, care ni s-a luat asa 

cum se stie, trebuia luatà înapoi. A fost milt 

comentat gestul sàu de a strînge mîna la 

plecare maresalului Antonescu. Aceasta nu a 

plàcut nici guvernului, nici rusilor, si unii si altii 

strigînd prin toate mijloacele ce le stau la 

dispozitie cà Maniu si Bràtianu au sprijinit 

dictatura si intrarea în ràzboi. 

Joi, 24 mai 

Situatia din Persia, departe de a se 

làmuri, se pare cà devine si mai tulbure. 

Discutia la Consiliul de Securitate în privinta 

chestiunii, dacà armata rusà a pàràsit Persia de 

nord, dupà cum afirmà postul de radio America, 
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soldatii sovietici s-au îmbràcat civil, pàstrîndu-

si armele. De altfel, la granita provinciei 

Azeraidjan (provincie pe care rusii ar voi s-o 

vadà comunizatà si trecutà la ei) au si început 

lupte între formatii militare azebaidjene si 

iraniene.    

In China continuà ràzboiul între armata 

comunistà chinezà « sustinutà desigur si aceasta 

de rusi) si armata regulatà chinezà a lui Ciang-

Hai-Shek. Astfel cà, desi China a terminat 

ràzvoiul cu Japonia de vreo 7-8 ani, nici azi nu 

se poate linisti. (…) 

Duminicà, 2 iunie  

 Asearà s-a comunicat la radio cà în urma 

respingerii recursului si a cererii de gratiere, a 

fost executatà, ieri la ora 18, sentinta prin care 

au fost condamnati la moarte Ion Antonescu, 

Mihail Antonescu, generalul Piki Vasiliu si G. 

Alexeianu ; ei au fost împuscati asearà la Jilava. 

Celorlalti, care fuseserà condamnati la moarte, 

li s-a comutat pedeapsa la muncà silnicà pe 

viatà. 

 Este de notat cà asa numita « Apàrare 

patrioticà », o grupare sub altà denumire a 

partidului comunist, la întruniri ce a tinut pe tot 

timpul cînd se judeca acest proces la Tribunalul 

poporului, a cerut condamnarea la moarte a 

celor vinovati, càutînd deci sà împieteze asupra 

libertàtii tribunalului. Iar dupà condamnare, 
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aceeasi adunare a convocat mari adunàri 

« populare », cerînd ca pedeapsa cu moartea sà 

fie executatà. S-au tinut la aceastà din urmà 

adunare cuvîntàri, printre care aceea a 

doctorului Mezincescu, care a cerut sà se 

execute pedeapsa cu moartea, fàrà sà se acorde 

gratierea, împotriva acelor oameni care, fàrà 

consimtàmîntul poporului, au hotàrît intrarea în 

ràzboi în contra « pasnicului popor rus ». 

 Se vedea mai ales aceasta, din cele 

vorbite la aceastà din urmà adunare, cà 

guvernul nu e dispus sà cearà Regelui 

comutarea pedepsei, ci vrea executarea 

sentintei. 

 In Statele Unite au avut loc mari greve 

ale lucràtorilor din minele de càrbuni si ale 

lucràtorilor de la càile ferate, greve care au 

adus mari pagube si care au sà aducà asupra 

acelei tàri un adevàrat dezastru economic. Dupà 

o cuvîntare a presedintelui Truman, lucràtorii, 

condusi de cîtiva oameni care în realitate 

urmàresc ceva, ar fi putut sà ajungà la o 

întelegere în privinta sporirii salariului si pe 

cale de convorbiri si arbitraj. In aceastà 

situatie, presedintele a cerut adunàrii 

reprezentantilor si senatului sà voteze o lege 

care sà reglementeze dreptul la grevà, 

folosindu-se întîi un arbitraj, apoi declararea 
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grevei, dupà 60 de zile de la anuntarea ei etc. ; 

cele douà camere au votat legea. 

 In Cehoslovacia au avut loc alegeri 

generale. Cele mai multe voturi le-au avut 

comunistii, dupà care au urmat socialistii 

(Benes) etc. Dupà întelegerea intervenità 

anterior între partide, comunistii au dreptul sà 

desemneze pe primul ministru. 

 In Franta si Italia au loc azi alegeri 

generale. 

Luni, 3 iunie 

 Iatà cum întelege guvernul actual sà lase 

libere întrunirile si propaganda politicà. 

 Ieri de dimineatà un grup de vreo 17 

persoane, membri ai partidului liberal, 

profesori, avocati, colonei în retragere, au 

plecat cu un autobuz càtre comuna Plenita, unde 

se convocase o întrunire si unde veniserà 

cîteva mii de oameni din comunele învecinate, 

pentru a asculta pe sefii lor ce trebuiau sà vinà 

de la Craiova. Ajungînd în pàdurea Bucovàt, 

autobuzul în care se aflau cele 17 persoane a 

fost oprit de un altul, al càilor ferate (comunistii 

întrebuinteazà regulat autobuze C.F.R. în 

atacurile lor), asezat de-a curmezisul soselei. 

In acelasi timp, au apàrut din pàdure vreo 40 de 

persoane, înarmate cu pistoale automate si cu 

pusti mitraliere, si au început sà tragà spre acei 

din autobuzul ce fusese oprit, si care se 
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coborîserà spre a vedea despre ce e vorba. 

Cîtiva dintre ei au fost ràniti grav, mai ales unul 

càruia un glont i-a stràpuns fàlcile, apoi 

huliganii atacatori, cu niste bîte ce le luaserà 

din pàdure, au început sà loveascà cu sàlbàticie 

pe acesti oameni pasnici care nu aveau cu ei 

nici arme, nici ciomege, spàrgîndu-le capetele 

sau rupîndu-le oasele bratelor etc. si luîndu-le 

banii ce aveau la ei, precum si inele etc. Se 

spune cà au dat foc si masinii cu care cei 

atacati veniserà. Dupà care ispravà, bàtàusii au 

dispàrut cu masina lor. Cei loviti s-au întors în 

oras, pe joscei mai usor ràniti, ori cu masini în 

care au fost urcati cei grav ràniti, care au fost 

dusi la spitalul Filantropia. 

 Intîmplîndu-se ca în oras sà se afle vreo 

3 americani care veniserà în acea zi de la 

Timisoara pentru a lua parte la înfiintarea unei 

societàti româno-americane, a càrei initiativà au 

luat-o cîtiva cetàteni din Craiova, au fost dusi la 

spital ca sà vadà cum se comportà guvernul fatà 

de partidele din opozitie. 

 Se spune cà americanii au fotografiat pe 

ràniti si au plecat si la locul unde atacul s-a 

produs, pentru a fotografia si autobuzul ràmas 

acolo. 

 Astàzi a plecat în Rusia, fiind demobilizat, 

Misa, soferul maiorului ce stà la noi. El spunea 
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cà odatà cu el mai pleacà si alti soldati rusi din 

Craiova.  

Vineri, 7 iunie 

 In Franta a reusit în alegeri, de astà datà 

în frunte, gruparea republicanà a poporului 

(catolicii), al càreia unul din sefi e Bidault, 

actualul minstru de Externe. Imediat dupà ei 

însà au reusit comunistii, prinzînd foarte putine 

locuri, iar în al treilea rînd socialistii. In Italia 

rezultatul alegerilor genrale este urmàtorul : 

democratii crestini au obtinut în parlament 196 

locuri ; socialistii 125 ; comunistii 113 etc. 

 In ce priveste plebiscitul pentru monarhie 

sau republicà, cu o micà majoritate de voturi, 

Italia s-a pronuntat pentru republicà. Regina 

Italiei cu copiii a si pàràsit Italia, ducîndu-se în 

Portugalia. In curînd va pleca si regele, anume 

în ziua cînd republica va fi proclamatà oficial. In 

privinta rezultatului, Francesco Nitti, fost prim 

ministru, a declarat : « Sunt foarte îngrijorat de 

situatia ce se creazà prin rezultatul 

referendumului. Distanta neînsemnatà dintre 

numàrul voturilor monarhiste si al celor 

republicane riscà sà provoace o crizà gravà ». 

Numàrul buletinelor anulate pentru referendum 

este de circa 2 milioane. Si, desigur, regalistii 

se întreabà dacà nu cumva voturile lor au fost 

anulate prin abuz. 

Sîmbàtà, 8 iunie 
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 In ziarele din Capitalà venite azi la 

Craiova, se publicà notele guvernului Statelor 

Unite si Angliei càtre guvernul român, note prin 

care acele state aduc învinuirea guvernului 

român cà nu executà întelegerea de la Moscova 

în privinta libertàtilor ce trebuiesc acordate 

poporului, publicîndu-se de asemenea si 

ràspunsul ministrului de Externe român, care 

tinde sà respingà toate acuzatiile. Pentru a se 

vedea cuprinsul notelor si ràspunsurile, atasàm 

aci tàietura din ziarul « Timpul », în care sunt 

reproduse. 

 In Camera Comunelor au avut loc ample 

dezbateri cu privire la încheierea pàcii care 

asteaptà de 18 luni. Au vorbit, între altii, si 

Churchill, Bevin, Athlee si diferiti deputati. Din 

toate cuvîntàrile se desprinde o îngrijorare de 

viitor, teama cà pacea nu se va putea încheia. 

Duminicà, 9 – vineri, 14 iunie 

 Càlàtoria si vizita la Tr. Severin. In 

dimineata zilei de duminicà 9 iunie, cu trenul de 

persoane (dupà o întîrziere de o orà în garà, în 

care timp trenul nostru a fost tras pe o linie de 

garaj pentru ca sà fie primit cu fast primul 

ministru Groza, ce venea la Craiova sà 

vorbeascà cetàtenilor de fericirea ce a adus 

guvernul si sà arate ce nenorociri s-ar întîmpla 

dacà în alegeri cetàtenii vor vota cu candidatii 

opozitiei), eu si cu sotia mea am plecat la Tr. 
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Severin pentru a mai vedea locurile unde am 

stat 10 ani si pe prietenii nostri.(…) 

 In timpul cît am stat la Tr.Severin s-a 

publicat prin ziare si s-a auzit si pe cale 

particularà, de cele întîmplate la Craiova în ziua 

venirii primului ministru, Groza. Din cauzà cà un 

grup de tineri au strigat ; « tràiascà regele si 

armata sa » (acei care fac astfel de manifestatii 

si nu strigà « tràiascà guvernul Groza si armata 

poporului », armatà care e formatà din diviziile 

Tudor Vladimirescu si Horia, Closca si Crisan, 

instruite în Rusia si care sunt privite cu ochi 

bànuitori de marea majoritate a populatiei, sunt 

considerati ca dusmani ai regimului), comunistii 

ce se aflau la clubul lor din str. Unirii au început 

sà tragà cu revolverele pe fereastrà de la etaj, 

rànind pe mai multi dintre manifestanti si 

omorînd un ofiter rus. Cu toate cà nu mai existà 

nici o îndoialà cà s-a tras de pe fereastra 

clubului comunist, càci toti cei ce se aflau 

atunci în apropierea locului au vàzut, totusi 

guvernul pune faptul în sarcina tinerilor 

manifestanti, care nu au avut revolvere, pe care 

i-au arestat si trimis în judecatà, voind sà 

implice cu orice pret si conducerea partidului 

national tàrànesc din Craiova. Toate aceste 

fapte, ca si cele petrecute zilele trecute 

împotriva fruntasilor liberali, ràniti cu arme si 
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cu bîte, produc în sufletul populatiei o mare 

revoltà. 

 In Tr. Severin, ca si în Craiova, e multà 

armatà rusà; si aici, ca în toatà tara, lumea se 

plînge de aceastà ocupatie stràinà ce face ca 

omul sà se simtà robit, si stinghereste orice 

muncà si avînt. (…) 

Duminicà, 16 iunie 

 Asearà a venit de la Cluj nepotul nostru, 

Nicu, înscris acolo la Facultatea de Drept. Ne 

aduce vestea cà toate facultàtile din Cluj s-au 

închis pînà la toamnà din cauzà cà studentii nu 

voiau sà înceteze greva ce proclamaserà cu 

vreo 15 zile înainte. Iatà cum s-au petrecut 

lucrurile.  

In ziua de 10 mai, studentii, aproape în 

unanimitate, au manifestat pentru rege, 

acoperind cu strigàtele lor pe cele ale cîtorva 

partizani ai guvernului care manifestau pentru 

guvernul «de largà concentrare democraticà » 

Groza. Ori, aceastà manifestatie a studentilor a 

fost consideratà ca îndeptatà împotriva 

regimului. La sfîrsitul lunii mai, ca o ràzbunare 

si pedeapsà, lucràtorii comunisti de la 

« Dermata » si cîtiva ceferisti, sprijiniti de 

guvern, au atacat si devastat complet marele si 

frumosul càmin studentesc « Avram Iancu » din 

Cluj, spàrgînd totul în calea lor, dînd foc si 

silind astfel pe studentii ce locuiau acolo sà 
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fugà dezbràcati. Sunt pagube de sute de 

milioane. Am vàzut fotografiile de interior si de 

afarà ale càminului devastat, publicate de un 

ziar liberal ce apare la Cluj. O cercetarea la fata 

locului s-a fàcut si de doi ofiteri americani, 

care si ei au luat fotografii. Studentii s-au pus 

în grevà, cerînd sà fie pedepsiti cei vinovati de 

acest atac criminal, sà se plàteascà despàgubiri, 

sà fie înlàturati rectorul universitàtii si doi 

decani, toti 3, comunisti (ceilalti profesori nu 

sunt partizani ai guvernului si, ca senat 

universitar, s-au întrunit si au protestat printr-

un proces verbal, publicat si el de aceeasi 

gazetà). Aceastà stare de lucruri, precum si 

faptul cà manifestatiile pentru Iuliu Maniu sunt 

acolo foarte puternice, au determinat guvernul 

sà închidà facultàtile. 

Vineri, 21 iunie 

 La 15 iunie s-a deschis din nou la Paris 

Conferinta celor 4 ministri de externe, pentru a 

discuta tratatele de pace. Pînà acum nu s-a dat 

un comunicat din care sà rezulte clar ce s-a 

putut obtine în urma discutiilor ce au avut loc. 

 Asearà, de la radio America (jurnalul în 

limba românà), am auzit, între alte vesti fàrà 

prea mare importantà, una prezentînd destul de 

mare însemnàtate privitoare la guvernul român. 

Dupà cum am notat deja, Statele Unite si Anglia 

au trimis anterior cîte o notà guvernului român, 
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în care-i aduce imputarea cà nu respectà 

decizia de la Moscova de a nu da libertate 

presei, dreptului de propagandà prin întruniri 

etc. La aceste note, guvernul român, prin 

ministrul de Externe, Tàtàràscu, falsificînd 

realitatea, a ràspuns cà s-au acordat opozitiei 

toate libertàtile. Primindu-se în Anglia si 

Statele Unite acest ràspuns, s-au trimis de 

càtre aceste state guvernului român noi note 

prin care se aratà cà ràspunsul e nesatisfàcàtor, 

cà nu e conform cu realitatea etc. Speakerul 

american a mai adàugat cà guvernul român a 

interzis ziarelor sà publice aceste noi note, sub 

pedeapsa completei desfiintàri. Desigur cà o 

mai grea palmà decît aceasta, de a se spune 

unui guvern cà minte, nu se putea aplica. Stim 

însà sigur cà actualul guvern din România nu va 

tine seama de aceastà nouà notà si va continua 

abuzurile. (…) 

Joi, 27 iunie 

 In Conferinta celor 4 ministri de externe 

ce are loc acum la Paris pentru încheirea pàcii, 

nu s-a fàcut nici màcar un pas înainte. A 

început a se discuta mai întîi tratatul cu Italia si 

putin cel cu România. Dezacordul este complet 

în ce priveste coloniile Italiei, Triestul, Dunàrea 

etc. Situatia, dupà cum rezultà dintr-o 

corespondentà a agentiei Reuter, publicatà în 

« Timpul » de azi, este caracterizatà astfel de 
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Bevin, ministrul de Externe al Angliei : « Felul 

în care mergem actualmente mi se pare aproape 

o farsà si cu adevàrat nu are nici o importantà 

ce chestiune discutàm ». 

 Maria Antonescu, sotia fostului maresal si 

conducàtor, a murit în sanatoriul unde se afla, 

fiind bolnavà.   

Vineri, 28 iunie 

 Ziarele venite azi în Craiova din Capitalà 

publicà noul schimb de note între guvernele 

Statelor Unite, Marii Britanii si guvernul român. 

Reprezentantul politic britanic la Bucuresti, din 

însàrcinarea guvernului englez, în nota trimisà 

ministrului de externe român spune, între altele, 

cà ràspunsul guvernului român la o notà 

anterioarà « contine nu numai inexactitàti, dar 

dà si o imagine cu totul necomplectà si 

desfiguratà a conditiunilor, asa cum ele existà 

aci în prezent, si este considerat de guvernul 

Majestàtii Sale din Regatul Unit ca fiind pe de-

a-ntregul nesatisfàcàtor ». 

 Cam în acelasi fel e redactatà si nota 

americanà. 

 Ràspunsul ministrului de externe român 

se vede în tàietura de jurnal («Timpul») 

alàturatà. 

 Din aceleasi ziare rezultà cà la Triest si la 

Venetia au venit pînà azi 11 vase mari de 

ràzboi, engleze si americane, se pare cu scopul 
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de a face fatà unei încercàri a Iugoslaviei si 

Rusiei de a pune cu forta stàpînire asupra 

Triestului. 

 In ziarul « Liberalul » de azi e publicat un 

articol în care se relevà lipsa oricàrui 

reprezentant român din parte guvernului la 

Paris, pentru apàrarea drepturilor României la 

Conferinta de pace a celor 4 ministri de 

externe, în timp ce o delegatie de ministri din 

guvernul ungar, dupà ce a fàcut o vizità în 

Statele Unite, se aflà acum la Paris, pentru a 

cere revizuirea frontierelor cu România. 

Sîmbàtà, 29 iunie 

(…) In timpul cît am stat în Plenita, am aflat prin 

radio urmàtoarele evenimente. 

 In primul rînd, mi s-a confirmat cà zvonul 

ce auzisem la Craiova, cà radio Londra a 

comunicat cà generalul Ràdescu, fostul prim 

ministru român, prigonit de actualul guvern, a 

fugit cu avionul la Cipru, posesiune englezà. Ce 

provenientà avea avionul si alte amànunte nu se 

cunosc. In România nu s-a comunicat nimic în 

aceastà privintà, nici prin gazete, nici prin radio. 

 In Italia parlamentul a ales presedinte al 

Republicii Italiene pe Enrico de Nicola, fost, 

dupà primul ràzboi mondial, presedinte al 

Adunàrii deputatilor. 

 Cei 4 ministri de externe întruniti la Paris 

au ajuns la o întelegere (mai mult prin 
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compromisuri) asupra chestiunilor principale ale 

tratatelor de pace. Triestul va fi 

internationalizat, ceea ce nemultumeste atît pe 

italieni, cît si pe iugoslavi, care-l pretind pentru 

ei. In acest oras, grevele, ca un mijloc de 

protest, se tin acum lant. Coloniile italiene vot fi 

administrate timp de 1 an de Anglia, dupà 

carese va hotàrî dacà trebuiesc retransmise 

Italiei. Pentru România si celelalte tàri se pare 

cà s-a ajuns la o întelegere, afarà de statutul 

Dunàrii, care a fost làsat pe seama celor 21 

natiuni. 

 Conferinta, la sfîrsit, s-a gàsit într-un 

adevàrat impas. Càci desi, în principiu, s-a 

hotàrît ca cele 21 de natiuni ce au luat parte la 

ràzboi sà fie invitate la 29 iulie la Paris pentru 

încheierea definitivà a tratatelor de pace, totusi 

ministrul rus, Molotov, a pus douà conditiuni : în 

primul rînd China sà nu semneze invitatiile ce 

se fac celor 21 natiuni, ceea ce s-a admis, dar 

odatà cu invitatiile sà se trimità si cîte un 

regulament de procedurà, adicà de modul cum 

trebuie sà lucreze Conferinta de pace. La 

aceasta, delegatii Statelor Unite, Angliei si 

Frantei au ràspuns cà cei patru ministri de 

externe nu pot impune un regulament de 

procedurà unei adunàri de 21 de natiuni care e 

chematà a încheia definitiv pacea. In cele din 

urmà s-a ajuns la compromisul sà fie trimis si 
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un anume regulament, care însà sà nu fie 

obligatoriu, ci sà fie primit, amendat sau 

respins, dupà cum se va hotàrî. 

 Acum cei patru ministri de externe se aflà 

tot la Paris si discutà situatia Germaniei. 

 La 1 iulie a avut loc în Oceanul Pacific, în 

apropiere de insula (atolul) Bikini, experienta cu 

bomba atomicà anuntatà încà mai demult. Se 

aflau acolo gràmàdite vreo 100 vase vechi de 

ràzboi, diferite animale etc., spre a se vedea 

efectul bombei asupra lor. Bomba însà nu a avut 

efectul asteptat. Nu au fost scufundate decît 

vreo 5-6 vase si avariate cam jumàtate ; dintre 

animale nu au murit decît 10%. Aceasta a fàcut 

pe rusi ca în comentariile lor sà spunà cà acum 

bomba atomicà nu va mai servi ca amenintare. 

Nimeni nu a putut întelege ce s-a petrecut cu 

aceastà bombà, cînd cunoscute sunt ravagiile ce 

ea a pricinuit în Japonia, asupra oraselor 

Hiroshima si Nagasaki. Acum se spune cà o a 

doua bombà va fi lansatà tot acolo, la 25 iulie. 

Joi, 25 iulie 

 Partidul naional liberal si cel nat.-

tàrànesc au protestat împotriva promulgàrii legii 

electorale « menità sà înlesneascà frauda pe 

întreaga scarà a operatiunilor electorale, de la 

întocmirea listelor si pînà la totalizarea si 

proclamarea voturilor ». Atasez aici protestul 

tipàrit în ziarul « Liberalul » apàrut la 14 iulie. 
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 Prigoana împotriva partidelor istorice 

întreprinsà de guvern continuà. Zilele trecute, 

fiind convocatà o întrunire a partidului national-

tàrànesc în Craiova (Sala Select), comunisti 

înarmati cu ràngi si arme au càutat sà împràstie 

pe cei ce luau parte, lovind pe unii din ei. 

 La Ierusalim a avut loc acum 3 zile un 

grav atentat terorist, pus la cale de unii evrei. 

Un hotel (King David) în care se afla Statul 

Major al trupelor engleze din Palestina a fost 

distrus de o minà asezatà la etajul inferior. Sub 

ruine s-au gàsit peste 100 de morti si multi 

ràniti. Faptul a produs senzatie în toatà lumea. 

In Camera Comunelor din Londra au avut loc 

dezbateri asupra acestui atentat, considerat de 

primul ministru, Athlee, ca o crimà brutalà si cel 

mai mare asasinat comis vreodatà în Palestina. 

Presedintele Truman a condamnat în termeni 

severi acest atentat, declarînd cà asemenea 

acte teroriste vor întîrzia eforturile pentru 

solutionarea problemei palestiniene. Cauza 

acestor acte, ca si a altora anterioare, asupra 

membrilor armatei engleze în Palestina stà în 

nemultumirea pe care evreii o au împotriva 

englezilor, care nu ar làsa sà imigreze în 

Palestina cît mai multi evrei din Europa. De 

altfel, la aceastà imigrare se opun nu atît 

englezii, cît arabii din Palestina, care amenintà 

cà se vor opune cu armele. 
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 Ieri, miercuri, a avut loc a doua 

experientà cu bomba atomicà în atolul Bikini din 

Oceanul Pacific. De data aceasta s-a avut în 

vedere ca bomba sà explodeze sub apà, spre a 

se vedea efectul si asupra vaselor de la 

suprafatà. Pînà acum nu s-au comunicat 

rezultatele exploziei. (…) 

Sîmbàtà, 27 iulie 

 In Turcia au avut loc alegeri zilele 

trecute. A reusit cu mare majoritate partidul ce 

se aflà azi la putere (partidul republican al 

poporului - 385 mandate, fatà de vreo 70 ale 

opozitiei).   

Luni, 29 iulie 

Astàzi se deschide la Paris Conferinta 

celor 21 natiuni ce au luat parte la ràzboiul 

împotriva Germaniei, în vederea încheierii pàcii 

cu « satelitii » ei, Italia, România, Ungaria, 

Bulgaria, Finlanda. A trecut un an de înd 

ràsboiul s-a sfîrsit si, pînà azi,  pacea nu a fost 

încheiatà, lumea zbàtîndu-se în lipsuri si nevoi. 

Oare, Conferinta ce are acuma loc la 

Paris va putea sà dea pacea lumii ? 

La noi în tarà, din ordinul ministrului de 

interne au fost arestate încà mai de mult 

numeroase persoane, dintre care unii sunt 

membri ai partidului liberal si national-tàrànesc, 

sub învinuirea cà au fàcut parte din organizatii 

subversive si cà ar fi uneltit în contra sigurantei 
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statului. Partidele istorice protesteazà si cer 

convocarea Consiliului de ministri pentru a se 

discuta acest caz. (Printre cei învinuiti se aflà si 

generalul Ràdescu, azi fugit din tarà, generalul 

Aldea, care a avut o activitate binecunoscutà în 

vederea proclamàrii armistitiului, arestînd pe 

generalul Antonescu si alte personalitàti. Se 

vede bine, din actiunea întreprinsà de guvern 

împotriva acestor personalitàti, cà vrea sà-i 

compromità si sà compromità si partidele 

istorice, sperînd astfel cà vor reusi în alegeri).  

La Tîrgoviste, partidul national-tàrànesc 

local a avut adunarea unui comitet pentru a 

discuta în vederea alegerilor. Bàtàusi ai 

guvernului au intrat, au lovit pe cei prezenti ; 

zece din cei loviti sunt grav ràniti si internati în 

spital. 

Se pare cà a doua bombà atomicà 

explodatà sub apà la Bikini a avut extraordinare 

efecte. Chiar dupà mai multe zile, apele, pe mari 

întinderi, prezentau atîta radioactivitate încît 

vapoarele ce vroiau sà controleze efectele nu 

puteau înainta decît cu multà prudentà. Cînd 

bomba a fàcut explozie, o uriasà coloanà de apà 

s-a ridicat în sus pînà la 2 km, unde a luat 

forma unei umbrele si si-a schimbat în mai 

multe rînduri culoarea. Nici pînà acum nu se 

stie exact care a fost rezultatul (càci se 

asteaptà ca apele sà-si piardà radiocativitatea), 
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dar chiar dacà numai o parte din vase se vor fi 

scufundat, e sigur însà cà nici o fiintà 

omeneascà ce s-ar fi gàsit în ele nu ar fi scàpat 

de moarte. Dintr-o corespondentà din Londra 

(Ofpress) (« Liberalul » cu data de 30 iulie 

1946), rezultà ca concluzie : « majoritatea 

expertilor par a fi înclinati sà considere cà 

aceastà din urmà experientà cu bomba atomicà 

marcheazà sfîrsitul marinei, asa cum o 

cunoastem noi azi ». (…) 

Miercuri, 31 iulie 

 Atasez aici protestul adresat primului 

ministru de càtre C. Bràtianu si Iuliu Maniu, 

împotriva actiunii guvernului de a pune pe 

seama celor douà partide istorice sprijinirea 

unor organizatii subversive. 

Sîmbàtà, 10 august 

 Conferinta celor 21 natiuni, întrunite la 

Paris pentru încheierea pàcii încà de la 29 iulie, 

nu a intrat nici màcar pînà azi în discutia 

tratatelor de pace. Reprezentantii celor 21 

natiuni au avut mai întîi cuvîntul în care au fàcut 

consideratiuni generale asupra modului cum 

trebuiesc tratate natiunile învinse, unii (cea mai 

mare parte, printre care Statele Unite si Anglia) 

sunt de pàrere ca conditiunile ce se vor impune 

statelor foste satelite ale Germaniei sà fie juste 

si sà nu se urmàreascà prin ele o ràzbunare. 

Altele (printre care Rusia, Cehoslovacia, 
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Polonia, Serbia, aflate în cercul de influentà rus) 

sunt de acord si ei pentru o pace justà, dar cà 

tàrile ce au intrat în ràzboi alàturi de germani 

trebuie sà simtà, prin modul cum vor fi încheiate 

tratatele, cà au fàcut o gresalà. 

 Iatà cele 21 natiuni care au luat parte la 

ràzboiul împotriva Germaniei si care acum sunt 

chemate sà încheie tratatele de pace : 1) 

Anglia, 2) Statele Unite, 3) Australia, 4) India, 

5) Uniunea Sovieticà, 6) Bielorusia (Rusia albà), 

7) Ucraina, 8) Belgia, 9) Noua Zeelandà, 10) 

Olanda, 11) Brazilia, 12) Polonia, 13) Canada, 

14) China, 15) Cehoslovacia, 16) Etiopia, 17) 

Franta, 18) Uniunea Sud-Africanà, 19) 

Iugoslavia, 20) Grecia, 21) Polonia ( ?) (Dupà 

cum se vede, Rusia are trei delegatii din cele 

21, ca si cum ar fi vorba de trei state 

deosebite). 

 O importantà chestiune ce se dezbate de 

cîteva zile de Conferinta pàcii este aceea 

privitoare la majoritatea prin care se ia o 

hotàrîre ; o parte din delegatii (printre care 

Anglia, Statele Unite, Canada etc.) sunt pentru o 

majoritate simplà, aceea de jumàtate plus unu 

(în spetà 11 fatà de 10) ; altà parte din delegatii 

(printre care a Rusiei si alte tàri de sub 

influenta sa), sustin cu energie o majoritate de 

douà treimi (în spetà 14 fatà de 7). Cum 

chestiunea e de o mare importantà, discutia e 
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vie si dureazà. Pînà acum ea încà nu s-a 

rezolvat. 

(…) Sunt atîtea cauze ce aduc dezolarea 

în sufletele noastre : pe capul nostru rusii care 

ne iau toatà vlaga, întîrzierea încheierii pàcii, 

seceta… Toatà lumea parcà e bolnavà. De 

nicàieri o veste bunà, o razà de sperantà pentru 

un viitor mai apropiat. Se pare cà în tratatul de 

pace cu România se va trece clauza cà armatele 

sovietice din tara noastrà nu se vor retrage în 

întregime decît atunci cînd marile puteri se vor 

întelege în privinta statutului Austriei, tarà din 

care o mare parte e ocupatà de armata rusà. Si 

Dumnezeu stie cînd întelegerea privitoare la 

Austria va avea loc. (…)   

Miercuri, 13 august 

 Conferinta de pace de la Paris a hotàrît 

prin vot ca hotàrîrile ce se vor lua privitoare la 

încheierea pàcii sà fie admise cu majoritate 

simplà (11 fatà de 10) . A prevalat deci pàrerea 

delegatilor Statelor Unite si Angliei care a fost 

sustinutà de alti 13 delegati. 

 Sîmbàtà 10 august, în fata Conferintei de 

pace a avut cuvîntul delegatul Italiei, primul 

ministru De Gasperi, invitat de conferintà sà 

expunà punctul de vedere al Italiei privitor la 

tratatul de pace. 

 Ieri, marti, a avut cuvîntul în acelasi scop 

delegatul României, ministrul de externe 
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Tàtàràscu, plecat cu o zi înainte la Paris însotit 

si de altii, între care Pàtràscanu, Gheorghiu-

Dej, Lothar Ràdàceanu etc. Cuvîntarea sa a fost 

difuzatà astàzi de dimineatà la radio România. 

(…) 

Joi, 15 august.(Sf. Marie) 

 In cuvîntarea sa, tinutà marti în fata 

Conferintei de pace de la Paris, Tàtàràscu, 

ministru de externe în actualul guvern, a expus 

punctul de vedere al României privitor la 

tratatul de pace, în sensul cum întelege 

guvernul actual acest interes. El a aràtat 

sacrificiile fàcute de armata românà dupà 23 

august 1944, în ràzboiul împotriva armatei 

germane si ungare, în baza càrora crede cà 

România are dreptul de a cere sà fie 

consideratà ca cobeligerantà ; a sustinut dreptul 

României de a cere despàgubiri Germaniei si 

Ungariei ; în privinta clauzelor economice si 

acelea ce se ocupà de restituiri si reparatii, 

dînsul e de pàrere cà ele contin pentru România 

sarcini foarte grele pe care nu le-ar putea 

satisface ; cà, de asemenea, clauza proiectului 

de tratat prin care se impune României o mare 

reducere a fortelor armate e departe de a oferi 

echivalentul contributiei românesti la efortul 

comun în perioada finalà a ràzboiului, poporul 

român e recunoscàtor puterilor aliate care au 

declarat nul si neavenit Dictatul de la Viena în 
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privinta Transilvaniei de nord ce revine 

României. 

 Ministrul de externe al României, însà, nu 

a spus un singur cuvînt asupra ocupàrii 

Basarabiei si Bucovinei de nord de càtre rusi, 

cu un an  înainte de a i se declara ràzboi de 

càtre Germania. O elementarà datorie îl obliga 

sà ridice aceastà chestiune în fata conferintei, 

cu atît mai mult cu cît, în iulie 1940, el a tipàrit 

o brosurà intitulatà « Evacuarea Basarabiei si 

Bucovinei de nord », în care înfàtiseazà un 

istoric al ràpirii acestor provincii românesti si în 

care, ca încheiere, spune : « Trecutul nostru stà 

màrturie cà actele de cotropire sàvîrsite 

împotriva neamului nostru n-au làsat urme 

durabile pe pàmîntul românesc si întreaga 

istorie ne-a învàtat cà procesele deschise prin 

forta asupririi nu se sfîrsesc decît prin triumful 

dreptului, iar izbînzile silniciei nu au fost decît 

popasuri trecàtoare care au pregàtit izbînda cea 

de pe urmà a Dreptàtii ». 

 Ei bine, era cazul acum, conformîndu-se 

intereselor României si pàrerilor lui de altàdatà, 

sà cearà Conferintei de pace sà hotàrascà 

retrocedarea provinciilor ràpite. Sau, dacà nu o 

putea face, era de datoria lui sà lase altora 

ràspunderea renuntàrii României la drepturile ei.  

Joi, 22 august 
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 Delegatia ungarà a prezentat la 

Conferinta de pace de la Paris un memoriu în 

care, între altele, cere sà i se restituie din 

Transilvania de nord nu mai putin de 20.000 km 

pàtrati (teritoriu în care se aflà 900.000 

români). 

 Rusia a adresat Turciei o notà prin care 

cere ca statutul strîmtorilor Dardanele sà fie cu 

totul modificat :1)strîmtorile sà fie administrate 

nu numai de turci, dar si de rusi ; 2) controlul 

navigatiei în strîmtori sà-l aibà statele riverane 

Màrii Negre (Rusia, România, Bulgaria, Turcia) ; 

3) vasele de ràzboi ruse sà poatà terece prin 

strîmtori spre Mediterana, dar vase ale 

puterilor stràine sà nu poatà trece prin 

Mediterana în Marea Neagrà etc. Note 

asemànàtoare, Rusia a trimis si Angliei, Statelor 

Unite si Frantei. Statele Unite au ràspuns cà nu 

sunt de acord cu pretentiile sovietice. Se pare 

cà acelasi ràspuns îl vor da Anglia si Franta. Un 

zvon s-a ràspîndit în Craiova, cà Turcia ar fi 

mobilizat. 

 Anglia si Statele Unite au adresat 

guvernului provizoriu polonez o notà în care-si 

exprimà nemultumirea fatà de prigoana 

desfàsuratà contra membrilor opozitiei, în 

special a partidului tàrànesc (Mikolaiczyk). 

Sîmbàtà, 24 august 
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 Ieri s-a sàrbàtorit cu mare fast la 

Bucuresti si în provincie aniversarea zilei de 23 

august 1944, ziua armistitiului. Ca si pînà acum, 

ziarele fenediste si afisele numeroase, si care 

costà scump tara, ce s-au lipit pe ziduri, 

încearcà sà atribuie regimului de la putere 

realizarea acelui mare act. Cu drept cuvînt, 

însà, ziarul « Liberalul » a somat zilele trecute 

presa fenedistà sà precizeze cine dintre 

guvernantii de azi, afarà de Pàtràscanu, a luptat 

sau participat la conducerea acestui eveniment 

(si dovedeste cà multi dintre cei alfati azi la 

putere erau în slujba germanismului). Acelasi 

ziar, sosit azi, contine un articol al lui C-tin I. C. 

Bràtianu, în care aratà rolul sàu si al lui Maniu, 

precum si acela foarte important al Regelui, 

pentru pregàtirea si realizarea evenimentului. 

Aceste lucruri sunt, de altfel, cunoscute de 

toatà lumea, numai cà actualul regim, falsificînd 

adevàrul, voieste sà se împàuneze cu toate 

aceste merite. Intr-un alt articol din acelasi 

ziar, intitulat « 23 august 1944 », dupà ce se 

înfàtiseazà lucrurile în adevàrul lor istoric, se 

încheie astfel : « De aceea, cînd se sàrbàtoreste 

cu atîta falà ziua întoarcerii României la 

aliantele ei firesti si se aseazà, cu drept cuvînt, 

ziua de 23 august drept un temei de seamà al 

situatiei tàrii noastre în fata Conferintei de 

pace, un elementar simt de dreptate ar trebui sà 
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se aseze la locul ce li se cuvine pe acei care au 

fost fàptuitorii reali ai actiunii si au luat întreaga 

ei ràspundere, nu pe beneficiarii veseli ai 

tuturor oportunismelor, care confundà prea usor 

datele prea numeroase ale tuturor schimbàrilor 

la fatà ale càror jalnici actori au fost si continuà 

a fi ».   

 Un grav conflict diplomatic a izbucnit 

între Statele Unite si Iugoslavia. Aviatia si 

artileria antiaerianà iugoslavà au doborît douà 

avioane americane de pasageri, sub motivul cà 

nu au mers pe coridorul aerian destinat, ci au 

zburat pe deasupra teritoriului iugoslav. Au fost 

multi morti, iar cei scàpati de la moarte au fost 

arestati. Nota americanà, sub formà de 

ultimatum, este publicatà în tàietura de ziar ce 

alàtur aici. 

 Guvernul popular a rechemat pe 

ambasadorul Iugoslaviei în Grecia, pe motiv, pe 

de o parte, sà presa greacà aduce insulte 

maresalului Tito, pe de alta cà, pe un vas 

iugoslav s-au suferit pagube din cauza exploziei 

unei bombe, explozie care s-ar fi pus la cale de 

greci. Ministrul de externe grec a ràspuns cà în 

privinta exploziei va ordona o anchetà, iar în ce 

priveste atacul presei grecesti împotriva lui 

Tito nu poate fi ràspunzàtor dînsul, iar, pe de 

altà parte, ziarele iugoslave au atacat guvernul 

grec. 
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 Azi dimineatà am auzit la radio România 

cà la Conferinta pàcii, delegatul grec, opunîndu-

se la admiterea Albaniei ca membrà în 

conferintà, a declarat cà Grecia se aflà în stare 

de ràzboi cu Albania. 

  In Palestina continuà tulburàrile si 

amenintàrile contra englezilor care lasà liberà 

emigrarea evreilor în Palestina si a internat în 

lagàre pe cei care au voit sà intre clandestin. 

Astàzi se anuntà în ziare cà « miscarea 

subteranà evreiascà mobilizeazà toate fortele 

sale pentru a înfrînge bolcada britanicà 

împotriva imigràrii în Palestina ».  Se mai anuntà 

din Ierusalim prin Rador, de organizatia Sten, în 

cazul cînd cei 18 membri ai acelei organizatii, 

condamnati la moarte, vor fi executati, 

organizatia Sten va proceda la numeroase 

asasinàri individuale printre autoritàtile 

britanice din Palestina. 

 Toate evenimentele de mai sus se 

întîmplà cînd are loc Conferinta de pace de la 

Paris ! 

Miercuri, 28 august 

 Vara aceasta cred cà a fost una dintre 

cele mai càlduroase ce s-a pomenit în tara 

noastrà si, în acelasi timp, si foarte secetoasà. 

O parte din tarà, între care si Oltenia, a avut 

noroc de cîteva ploi ce au càzut pînà în iunie, 

priincioase pentru cresterea grîului, astfel cà s-
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a putut obtine cel putin o cantitate de grîu. Dar 

sunt regiuni în tarà, si anume o parte din 

Muntenia si aproape toatà Moldova, unde nu a 

plouat deloc de astà-primàvarà, astfel cà nu s-a 

putut obtine nici grîu, nici porumb. De altfel, si 

în pàrtile unde s-a fàcut grîul, porumbul este în 

mare parte distrus. Din cauza aceasta, 

moldovenii îsi vînd vitele pe care nu mai au cu 

ce sà le întretinà si, multi dintre ei, îsi pàràsesc 

casele pentru a merge la mari depàrtàri pentru 

a putea trài. Guvernul a luat unele màsuri de 

aprovizionare, dar grija aceasta se pare cà s-a 

produs prea tîrziu iar, pe de altà parte, lipsesc 

si mijloacele de transport. 

 Incepînd din ziua de 23 august a început 

sà se mai ràcoreascà în tarà, iar ieri si azi a 

plouat. Dacà ploaia asta ar fi càzut acum o lunà, 

s-ar fi putut salva porumbul.  

 Pe lîngà toate nenorocirile - ocupatie 

ruseascà, secetà si tot felul de lipsuri -, s-a 

mai ivit în tarà si o bolesnità, càreia i se zice 

papataca, pricinuità, se spune, de un mic tîntar 

ce a venit din cauza càldurii ce a fost anul 

acesta în România, din insula Malta. Acest tîntar 

si boala pricinuità de el a fost studiat de un 

medic grec, Papatasse, de unde si numele bolii. 

Se manifestà cu o temperaturà de 40 grade, nu 

dureazà decît 5-6 zile, rar este mortalà, dar 

omul iese foarte slàbit. La Plenita, jumàtate 
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satul a fost bolnav pînà acum, iar în casà la 

cumnatu-meu, toti cei de acolo, cinci persoane, 

au zàcut de aceastà boalà. Bîntuieste si în 

Craiova si în multe pàrti în tarà. 

 Ziarul « Liberalul » de azi reproduce fàrà 

comentarii o parte din declaratiile fàcute 

ziaristilor, la Paris, de ministrul român 

Gheroghiu-Dej, aflat la Paris ca membru al 

delegatiei române de pace. Acest ministru 

român a calificat drept ridicole zvonurile dupà 

care Uniunea Sovieticà ar mai retine un mare 

numàr de prisonieri români si a tàgàduit cu toatà 

tària cà Uniunea Sovieticà ar exercita vreo 

presiune asupra treburilor interne ale României, 

« nici màcar într-un sigur caz, a spus dînsul, nu 

a intervenit vreodatà guvernul sovietic în 

politica noastrà internà » ( !!!) 

 Tot în « Liberalul » e publicat cà în cursul 

unei discutii la radio cu Sir Alex Cadagan, 

reprezentantul britanic la Consiliul de 

Securitate, Van Kleffens, delegatul olandez în 

acelasi consiliu, a atacat violent dreptul marilor 

puteri la veto. « Micile puteri, a declarat el, nu 

pot admite sà fie tratate ca minori ; ele s-au 

plictisit sà li se vorbeascà de ràspunderile 

coplesitoare ale marilor puteri, càci îsi amintesc 

cà modul în care aceste mari puteri si-au 

îndeplinit ràspunderile, au dus la ràzboi si 

distrugere. Dreptul de veto consfinteste 
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judecata gresità cà cea mai mare întelepciune 

se gàseste acolo unde sunt mai multe tuturi ». 

Sir Alex Cadagan, desi reprezentantul unei mari 

puteri, s-a declarat si el, nu împotriva dreptului 

de veto, ci a abuzului care se face cu acest 

drept si care tinde sà discrediteze consiliul. 

(Reprezentantul Olandei are dreptate. Dacà 

marile puteri ar fi împiedicat la timp Germania 

sà se înarmeze, nu s-ar fi ajuns la acest cumplit 

ràzboi, cu toatà mizeria ce i-a urmat). 

 Iugoslavia a dat satisfactie ultimatumului 

Statelor Unite, liberînd pe aviatorii doborîti si 

înmormîntînd cu pompà pe cei morti. 

Joi, 29 august 

 In sedinta de marti a Comisiei politice si 

teritoriale pentru România, din Conferinta de 

pace de la Paris, trecîndu-se la discutarea 

memoriului României prin care se propune 

schimbarea datei intràrii în ràzboi a României, 

de la 12 sept. (asa cum a fost prevàzutà în 

proiectul de tratat al ministrilor de Externe), la 

24 august, asa cum a fost în realitate (ziua 

aceasta s-a si sàrbàtorit în România, de fatà 

fiind si reprezentantii Rusiei, Angliei, Statelor 

Unite etc.), delegatul Ucrainei luînd cuvîntul a 

declarat cà amendamentul român nu este 

conform adevàrului si propune respingerea lui !! 

Cererea româneascà a fost deci respinsà de 

comisie. (Radio si ziarele de azi) 
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Sîmbàtà, 31 august 

 Se spune cà, dupà expozeul fàcut de 

ministrul român Tàtàràscu la Conferinta de pace 

de la Paris, studentii români din capitala Frantei 

i-au fàcut o manifestatie ostilà pentru  cà nu a 

formulat cereri de retrocedarea Basarabiei si 

Bucovinei de nord, ràpità românilor în 1940 de 

càtre rusi în modul cunoscut . 

 S-a petrecut în ziare zilele trecute : 

cetàtenii americani aflati în România sunt 

înstiintati sà pàràseascà aceastà tarà pînà la o 

oarecare datà si sà se repatrieze. Oare 

americanii prevàd pe curînd în România 

evenimente grave ? E poate vorba de un 

ràzboi ? 

 In ziarele de azi s-a publicat stirea cà 

reprezentantii diplomatici ai Statelor Unite si 

Angliei  au fost chemati la Paris de càtre 

ministrii de externe ai tàrilor respective ; 

desigur pentru a da informatii de stàrile din 

România. 

 In India s-a format un guvern indian sub 

sefia lui Pandit-Neru, ceea ce este un 

eveniment important în istoria acestei tàri. 

 Delegatul Ucrainei la Conferinta pàcii, cu 

asentimentul întregii Rusii, acuzînd Grecia ca 

provocatoare de ràzboi în Europa, întrucît la 

Conferinta pàcii din Paris a cerut ca Albania 

(sprijinità de rusi) sà-i cedeze anumite teritorii 
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din sudul ei ca fiind locuite de populatie 

greceascà si întrucît ar prigoni elementele 

comuniste din Grecia, a cerut sà fie trimisà în 

judecata Consiliului de Securitate de la 

Washington, pentru a se lua màsuri împotriva ei. 

Cum în Grecia se aflà un numàr oarecare de 

trupe engleze, si cum aceastà tarà e sustinutà 

de englezi, protestul rus se îndreaptà indirect si 

împotriva englezilor. 

Joi, 5 septembrie 

 In Grecia a avut loc duminicà, 1 sept., un 

referendum al poporului pentru a se hotàrî dacà 

aceastà tarà e pentru rege sau pentru republicà. 

Verdictul a fost, cu mare majoritate, în favoarea 

regelui. Primul ministru Tsaldaris a si anuntat 

de aceasta pe regele George, care nu se aflà în 

Grecia, invitîndu-l sà vinà în Grecia.  

 Prin presà si prin radio, rusii umplu lumea 

cu strigàtul cà alegerile în Grecia nu au fost 

libere si cà multi democrati (adicà comunisti) au 

fost arestati ; cà la aceastà situatie a contribuit 

faptul cà în Grecia se aflà armatà englezà care 

sprijinà guvernul de « reactionari » regalisti, 

condus de Tsaldaris . Si în vreme ce rusii acuzà 

pe englezi (care declarà cà alegerile în Grecia 

au fost libere), la noi în tarà guvernul sprijinit 

de rusi face aproape imposibilà orice 

manifestatie a opozitiei. Ieri, ziarul « Liberalul » 

a apàrut publicînd, în locul articolului de fond 
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din prima paginà, o dare de seamà sportivà. 

Articolul ce trebuia tipàrit acolo a fost complet 

înlàturat de cenzurà. In interiorul ziarului, 

redactia îsi cere sucuze cà apare sub aceastà 

formà (nu poate spune nici màcar cà a fost 

cenzurat) din cauzà de fortà majorà. Iar 

convocàri de întruniri ale opozitiei sunt aproape 

imposibile ; atunci cînd oamenii reusesc sà se 

adune, elemente comuniste înarmate risipesc 

adunarea care nu se poate apàra cu mîinile 

goale. 

 Conferinta de pace de la Paris nu face 

deloc progrese. 

 Rusii mai învinuiesc pe englezi si 

americani cà îsi fac aerodromuri militare în 

Dardanele (pe lîngà Constantinopol) pentru a 

veni în ajutorul Turciei, la caz de nevoie. De 

asemenea, ei au întrebat prin radio si prin 

gazetele lor, pe americani, de ce o parte din 

flota lor de ràzboi se plimbà prin porturile din 

Mediterana, ajungînd pînà în Grecia. Cei care au 

ascultat radio America au auzit pe americani 

ràspunzînd cà ei circulà cu flota lor acolo unde 

gàsesc de cuviintà, fàrà a se simti obligati sà 

dea socotealà cuiva pentru aceasta. 

Sîmbàtà, 7 deptembrie 

 La Paris, în fata Comisiei teritoriale 

pentru tratatul cu România, a fost ascultat 

delegatul Ungariei în pretentiile formulate de 
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Ungaria asupra unei pàrti din Ardealul de nord, 

pretentie care, în cele din urmà, a fost redusà la 

2.000 km pàtrati, în care se cuprinde Oradea 

Mare si Aradul. Dupà el a fost ascultat si 

delegatul României, Tàtàràscu. Dupà dezbateri 

destul de lungi, în care s-au exprimat si pàreri 

favorabile Ungariei, pretentia ungarà a fost 

respinsà. 

 Dupà cîteva zile de ràcoare ce au urmat 

ploii foarte neîndestulàtoare si cu totul localà ce 

a càzut mai înainte, au revenit zile càlduroase 

ca si în luna iulie si august. Astàzi, temperatura, 

între orele 12-5, a fost 38 grade la umbrà. 

 Ieri a murit, în casa sa din Craiova, C. 

Poenaru, dintr-o veche familie boereascà, fost 

prim-presedinte al Curtii de Apel din Craiova, 

în vîrstà de 86 ani. Pînà acum cîteva sàptàmîni 

se vedea încà pe stradà, drept, mîndru si încà 

robust. Cu el se stinge una din vechile si 

interesantele figuri ale Craiovei. (…) 

Luni, 9 septembrie 

 Zilele trecute, ministrul de externe al 

Statelor Unite, Byrnes, a tinut o cuvîntare la 

Stuttgart în Germania în care a aràtat punctul de 

vedere al Americii pentru viitoarea organizare a 

Germaniei. El s-a pronuntat pentru un stat 

federal german care sà-si ia ràspunderea de a-

si conduce singur treburile, fiindcà asa cum 

Germania e împàrtità azi între aliati, ea nu se 



 505

poate reface. Dînsul mai declarà cà ceea ce s-a 

dat de càtre rusi polonezilor din Silezia 

germanà, este dat numai provizoriu, spre 

administrare, cedarea acestor teritorii nu va fi 

recunoscutà la încheirea pàcii. Recunoaste 

dreptul pentru Franta asupra teritoriului Sarre 

si se adreseazà germanilor astfel : « Sper cà 

poporul german nu va mai face de acum înainte 

gresala de a crede cà poporul american, iubind 

pacea, va da înapoi, oricînd vreo natiune 

foloseste forta sau amenintarea cu forta pentru 

a dobîndi dominatiunea aspra altor popoare sau 

asupra altor guverne. America întelege sà fie 

prezentà pentru a apàra dreptatea si democratia 

în Europa cu sprijinul Organizatiei Natiunilor 

Unite ». Rezultà din cele de mai sus, cà 

cuvintele ministrului american se adreseazà nu 

numai poporului german, dar si altor popoare ce 

ar voi sà dobîndeascà dominatiunea asupra 

altora. 

 Dupà cum am auzit asearà la radio si din 

ziarele de azi, germanii si englezii primesc 

modul de vedere al Americii ; polonezii însà 

protesteazà. Sà vedem ce va spune Rusia. 

Marti, 10 septembrie 

 Asearà, la douà ceasuri dupà apusul 

soarelui, era afarà o càldurà de 35 grade ! Nu 

stiu dacà am mai vàzut asa ceva în cursul vietii 

mele. 
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 Duminicà a avut loc în Bulgaria  un 

referendum pentru a se sti dacà poporul bulgar 

doreste ca statul respectiv sà fie monarhie sau 

republicà. Republica a obtinut majoritatea. 

Marti, 17 septembrie 

 De mai multe zile, marinarii de pe vasele 

comerciale ale Statelor Unite, în numàr de 

cîteva sute de mii, au declarat grevà cerînd 

màrirea salariilor. Pentru acelasi motiv au 

declarat grevà si soferii de camioane din New 

York. Din cauza aceasta o sumà de magazine si 

fabrici au fost închise si sute de mii de alti 

lucràtori au ràmas fàrà lucru. Dupà cum se 

vede, în Statele Unite abia o grevà se terminà si 

se declarà alta.  

 Altceva nu prea îmbucuràtor s-a mai 

petrecut în Statele Unite. Ministrul comertului, 

Wallace, a tinut de curînd un discurs în care s-a 

ridicat împotriva Angliei, care ar urmàri 

imperialismul, si a mai recomandat o întelegere 

cu Rusia. Discursul acesta, în timp ce la 

Conferinta pàcii de la Paris, Byrnes urmàreste o 

politicà de întelegere completà cu Anglia, a fost 

dezaprobat de presedintele Truman, dar e 

curios cà s-a produs. 

 In Londra o seamà de cetàteni, ràmasi 

fàrà adàpost din cauza trecutelor 

bombardamente si nevoiti sà se îngràmàdeascà 

în putinele case ràmase, se pare cà, sub 
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conducerea comunistilor de acolo, au ocupat cu 

forta mai multe clàdiri mari de care 

administratia avea nevoie pentru a-si face 

locuinte din ele. Autoritàtile, pentru a-i sili la 

supunere, i-au înconjurat cu politia, nelàsînd pe 

nimeni nici sà intre, nici sà iese, si deci sà nu se 

poatà aproviziona. 

 Vremea s-a mai ràcorit, dar seceta 

continuà. 

Sîmbàtà, 21 septembrie 

 In chestiunea ministrului de comert, 

Wallace, din guvernul Statelor Unite, 

presedintele Truman a fàcut o declaratie în care 

a aràtat cà un membru al guvernului nu poate 

vorbi împotriva modului cum a fost stabilità 

politica externà de càtre Congres si organele 

competente. De aceea, a rugat pe cel care a 

càlcat aceastà regulà sà demisioneze, fiind 

încredintat cà d-l Wallace îsi va putea face mai 

bine cunoscute pàrerile sale « în calitate de 

simplu particular ». Fostul ministru Walace, în 

consecintà, a demisionat. 

 La Londra, cetàtenii ràmasi fàrà adàpost 

(squaterii) din cauza bombardamentului, si care 

ocupaserà diferite clàdiri mari, au înteles cà 

trebuie sà le pàràseascà si le-au pàràsit, urmînd 

sà li se dea locuinte în altà parte. 
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 Se pare cà grevele din America, ale 

marinarilor comerciali si camionagiilor din New 

York, nu au reusit ; grevistii se întorc la lucru. 

 Primul ministru albanez întorcîndu-se în 

tara lui de la Conferinta de pace din Paris unde, 

între altele, s-a discutat si pretentia Greciei 

asupra Epirului, detinut azi de albanezi, a 

declarat cà, dacà cineva se va atinge de 

granitele Albaniei, « va primi o lectie bine-

meritatà ».( !) 

 Ieri s-a comunicat la radio cà chestiunea 

Triestului la Conferinta pàcii merge foarte greu. 

Sunt 58 de puncte în divergentà. 

 Ieri s-a întors în tarà de la Paris 

delegatia românà pentru pace si a fost primità 

cu mare alai încà de la granità ; s-au tinut atîtea 

discursuri si s-a înfàtisat faptul recunoasterii 

de càtre Comisia teritorialà a Conferintei de 

pace ca fàcînd parte din România în asa fel, ca 

si cum guvernul actual ar fi càpàtat acum pentru 

prima datà Transilvania pentru România, si cà 

drepturile noastre asupra ei n-ar fi fost 

recunoscute prin însàsi Conventia de armistitiu ! 

S-a profitat de aceastà ocazie pentru a se 

preamàri activitatea actualului regim si de a se 

ataca « clicele reactionare », adicà opozitia 

tàrànistà si liberalà ! (…) 

Duminicà 6 octombrie –Craiova 

 (…) 
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 Iar în Moldova, foarte multe judete suferà 

de o adevàratà foamete, càci nu a plouat de la 

începutul primàverii. (…) Administratia, în 

regiunile unde s-a obtinut grîu si putin porumb, 

a oprit orice vînzàri si transporturi de cereale 

pînà ce mai întîi nu se va preda cota pentru 

ajutorarea Moldovei si pentru ceea ce datoràm 

rusilor (…) (Sunt ordine ca sà nu se lase de 

persoanà decît 80 kg, pînà la recolta viitoare) 

(…) 

 Iatà ce s-a mai întîmplat în lume în acest 

ràstimp de douà sàptàmîni. 

 Se spune cà Conferinta de pace de la 

Paris se gràbeste pentru ca pînà la data de 15 

octombrie sà termine toate tratatele de pace cu 

Italia, România, Bulgaria, Ungaria, Finlanda. 

Vom vedea. 

 Consiliul de securitate ce lucreazà la New 

York a respins acuzarea pe care Ucraina a 

adus-o Greciei, hotàrîndu-se cu majoritate cà 

Grecia nu este agresoare si nu primejduieste 

securitatea internationalà. 

 In tara noastrà, guvernul a gàsit de 

cuviintà sà declare pe Ion Mihalache, fruntasul 

national-tàrànist, nedemn de a fi alegàtor si de 

a fi ales, aducînd ca motiv cà ar fi cerut sà fie 

trimis ca voluntar în ràzboiul împotriva Rusiei. 

Cel înlàturat astfel a protestat, în ziarul 

« Dreptatea », aràtînd cà nu a cerut sà fie primit 
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ca voluntar în ràzboi, ci a fost chemat, punîndu-

i-se în vedere sà treacà la statul major al 

armatei ; cà el, însà, pentru anume motive, 

nevoind sà facà servicii la statul major, a cerut 

sà fie trimis pe frontul de luptà. 

  Guvernul a numit la Ministerul Sànàtàtii 

ca ministru o femeie, doctor Florica Bagdasar, 

în locul decedatului ei sot. Prima femeie 

ministru în tara noastrà. 

 Regele George al Greciei, dupà plebiscitul 

ce a avut loc în acea tarà, s-a întors în Grecia 

unde, dupà unele stiri, a fost primit cu 

entuziasm.  

 Tribunalul international de la Nürenberg, 

dupà aproape un an de dezbateri, a pronuntat 

verdictul sàu împotriva sefilor germani care au 

declarat si condus ràzboiul, sàvîrsind crima de a 

aduce la ruinà întreg Globul pàmîntesc. Dintre 

ei, 11 au fost condamnati la moarte prin 

spînzuràtoare ; fac parte din acestia : Göering, 

Ribbentropp, Keitel, Rosenberg, Borman etc. 

Hess a fost condamnat la închisoare pe viatà, 

altii la mai putin ; iar trei au fost achitati : 

Papen, Schacht si Fritsche. Judecàtorul rus care 

a fàcut parte din tribunalul ce a judecat pe 

inculpati a fost de pàrere ca ei sà fie 

condamnati. De asemenea, în Iugoslavia si 

Cehoslovacia. Corespondentul agentiei franceze 

de presà din zona britanicà de ocupatie crede cà 
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germanii achitati vor forma viitorul guvern al 

Germaniei. Papen ca presedinte, Schacht 

ministru de finante (un specialist de seamà în 

materie), Fritsche ministru al informatiilor. 

 Ministrul român la New York a fost primit 

de presedintele Truman. Acesta, între altele, i-

a spus : « Guvernul Statelor Unite (în conferinta 

de la Yalta etc.) s-a stràduit sà contribuie la 

refacerea unei Românii independente sub un 

guvern reprezentativ, exponent al vointei 

populare. De aceea, guvernul Statelor Unite a 

primit cu satisfactie asigurarea guvernului 

român cà alegerile viitoare vor fi libere si 

echitabile. Aceastà asigurare constituie o bazà 

pentru recunoasterea din partea Statelor Unite. 

Guvernul si poporul Statelor Unite vor urmàri 

cu interes continuu evenimentele din România, 

dorind sà vadà crearea unor conditii care sà 

permità României sà colaboreze ca membru 

activ al Natiunilor Unite ».   

 Astàzi am avut ocazia sà stau de vorbà cu 

càpitanul Dragomir, fàcut prizonier timp de 2 ani 

în Rusia si întors de curînd din cauzà de boalà. 

Spunea cà au mai ràmas multi prizonieri în 

Rusia. Cà ofiterii români prizonieri, ca si cei 

germani, erau obligati sà munceascà. Au càrat 

cu spinarea màrfuri în porturi, în gàri. Au tras la 

plug în locul vitelor, cîte 16 prizonieri la un plug 

etc. etc. 
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Vineri, 12 octombrie 

  Curtea criminalà din Bucuresti, judecînd 

în locul Tribunalului poporului, care a fost 

desfiintat, a condamnat pe fostii ministri din 

timpul generalului Antonescu la detentiune 

riguroasà sau temnità grea, variind între 10 si 

20 de ani, precum si la degradare civicà si la 

confiscarea averii. Printre cei condamnati se 

aflà Mircea Cancicov, fost ministru de finante, 

Ion Fintescu, fost ministru al economiei 

nationale, generalii Sichitiu si Jienescu, Al. 

Marcu etc. A fost, de asemenea, condamnat Ion 

Marian, fost ministru al agriculturii. Acesta mi-

a fost coleg de liceu, era unul dintre cei mai 

priceputi agricultori din România ; proprietatea 

lui de la Piatra Olt putea servi ca pildà tàrii 

întregi pentru modul cum era cultivatà. Era un 

om devotat pàmîntului, nu a fàcut niciodatà 

politicà dar, fiind solicitat de generalul 

Antonescu ca specialist în materie, a primit sà 

se ocupe de Ministerul Agriculturii. Nu stiu care 

este vina ce i se pune în sarcinà. Acum pierde 

tot si ràmîne sàrac.(…) 

 Aprovizionarea cu grîu sau porumb ori cu 

fàinà, pe care sà le aduci de la tarà la oras, este 

complet interzisà, chiar dacà recoltele sunt ale 

proprietarului pàmîntului si chiar dacà s-au 

predat cantitàtile respective pentru regiunile 

unde a fost secetà (Moldova), sau pentru plata 
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armistitiului. Cantitàtile transportate se confiscà 

la barierà si cel ce a sàvîrsit faptul e trimis în 

judecatà pentru sabotaj.(…) 

 Cum pensia pe care o primesc acuma 

este de 450.000 lei lunar, ea abia ajunge 

întreagà pentru o rochie de casà, pe cînd cu 

leafa din 1939, pe o lunà (30.000), s-ar fi putut 

face 60 astfel de rochii de casà. Ti-ai fi putut, 

de asemenea, procura 6 costume de haine 

bàrbàtesti de stofà bunà de lînà. 

Marti, 15 octombrie 

 Conferinta de pace de la Paris, dupà ce a 

discutat si votat tratatele de pace cu cele 5 tàri 

foste satelite, s-a încheiat azi, predîndu-se 

tratatele, astfel cum au fost redacate, celor 4 

ministri de externe ai celor 4 mari puteri : 

Statele Unite, Anglia, Franta si Rusia, care vor 

hotàrî, în ultimà instantà, dupà noi discutiuni, 

întrucît hotàrîrile conferintei sunt pentru ei ca 

simple recomandàri. Dupà ce tratatele vor fi 

semnate de ministrii de externe, ele vor trebui 

ratificate de guvernele respective, astfel cà mai 

avem de asteptat.    

 In timpul cît, interimar la Ministerul 

Justitiei (în lipsa titularului Pàtràscanu care se 

gàsea la Paris, fàcînd parte din delegatia 

românà), fostul tipograf Teohari Georgescu, 

ajuns ministru de Interne, a gàsit de cuviintà sà 

« delege » în toatà tara magistrati care nu 
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pàreau regimului destul de entuziasti. Din 

Craiova au fost astfel delegati în toatà tara nu 

mai putin de 11 consilieri, cunoscuti ca oameni 

seriosi si întelegînd sà-si pàstreze demnitatea 

si sà lucreze conform constiintei lor. Lista lor 

s-a întocmit de clubul comunist din localitate, 

împreunà cu vreo douà cozi de topor din 

magistraturà, declarati pe fatà comunisti. Scopul 

acestor stràmutàri e vàdit : sà forteze pe 

magistrati sà demisioneze, întrucît le este peste 

putintà ca, plecînd din locul unde si-au fàcut un 

rost, sà facà fatà cheltuielilor. 

 Un alt fapt petrecut la Craiova si mai 

grav. Un judecàtor de instructie care a gàsit cà 

un anume prevenit urmeazà sà fie làsat în 

libertate provizorie, din ordinul ministerului, el, 

magistratul, a fost arestat de politia de 

sigurantà si detinut în localul politiei.(…) 

Joi, 17 octombrie 1946 

 In Franta a avut loc un nou plebiscit 

pentru noua Constitutie (cea de acum cîteva luni 

nu a fost primità de popor). Rezultatul e acesta : 

9 milioane de votanti au primit Constitutia ; 8 

milioane au respins-o ; 8 milioane s-au abtinut. 

Dupà cum se vede, rezultatul nu e prea 

multumitor. Inainte de ziua votàrii, generalul De 

Gaulle s-a pronuntat contra Constitutiei si, 

deoarece nu s-a înteles în aceastà chestiune cu 

actualul prim ministru Bidault (partidul 
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republican), s-a despàrtit de el formînd un nou 

partid. Toate acestea nu sunt de naturà sà 

aducà stabilitate în Franta. 

 Guvernul român a fixat ziua de 19 

noiembrie ca datà a alegerilor. La radi Londra 

s-a comunicat cà Iuliu Maniu a înaintat un 

protest reprezentantilor Statelor Unite si 

Angliei la Bucuresti, aràtînd cà prin metodele 

întrebuintate, guvernul tinde sà falsifice 

alegerile ; astfel înscrierea alegàtorilor s-a 

fàcut pe foi volante în loc de registre ; cà listele 

electorale au stat afisate numai 2 zile, astfel cà 

cetàtenii nu au putut lua cunostintà dacà sunt 

sau nu înscrisi, sau dacà aceleasi persoane sunt 

înscrise de mai multe ori, pentru ca astfel sà 

poatà face contestatie etc. Atasez aci o tàieturà 

din ziarul « Liberalul » în care e tipàrità 

întîmpinarea lui Mihail Romniceanu, delegatul în 

guvern al partidului liberal, adresat Consiliului 

de ministri, prin care protesteazà împotriva 

felului în care s-au desfàsurat si se desfàsoarà 

operatiile de pregàtire a alegerilor. 

 Condamnatii de la Nürenberg au fost 

executati ieri prin spînzuràtoare. Singurul care 

nu a putut fi spînzurat a fost Göering, care s-a 

sinucis printr-o dozà de otravà care nu se ste 

cum a ajuns în mîna lui. 

Marti 22 octombrie 
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 (…) Avînd de dat o telegramà la postà, am 

vàzut în localul postei, adicà în interiorul unei 

administratii publice, numeroase afise mari de 

propagandà politicà, ridicînd în slàvi regimul de 

la putere si insultînd opozitia. Intre altele, am 

vàzut un tablou mare cu un tàran în marginea 

unei pàduri de brad, aràtînd cu mîna spre un 

màgar zugràvit nu departe de el ; dedesubt stà 

scris : iatà cine va vota pe Maniu. Dupà cum se 

vede tabloul e foarte spiritual ; îi face màgari pe 

toti cei care vor vota cu opozitia. Dar ei nu se 

multumesc cu asemenea afise si lozinci 

ràspîndite în toate felurile si în toate locurile, - 

au mai scris si pe peretii înalti ai caselor cu 

litere de o jumàtate de metru spre exemplu : 

« Votati cu Blocul Popular Democratic dacà 

vreti sà aveti belsug ». (Cetàtenii se întreabà 

nedumeriti : de unde va veni acest belsug ? 

Càci pînà acum, sub acest guvern mergem din 

ce în ce mai ràu). 

Miercuri 23 octombrie 

 Ziarele « Liberalul » si « Dreptatea », 

sosite azi la Craiova, publicà un « Legàmînt 

între partidele national liberal, national tàrànesc 

si social democrat independent (C.Titel 

Petrescu), pentru apàrarea libertàtii 

alegerilor ». Pentru importanta acestui act 

atasez aci tàietura din ziarul « Libera lul », sosit 
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azi la Craiova, din care se vede cuprinsul 

acestui legàmînt. 

Vineri 25 octombrie 

 In ziua de 23 octombrie s-a deschis la 

Washington conferinta Organizatiei Natiunilor 
Unite (ONU). Presedintele Truman a rostit o 

cuvîntare în care, între altele, a evocat cele 4 

libertàti esentiale formulate de Charta 
Atalnticului : libertatea cuvîntului, libertatea 

religiei, eliberarea de suferintà, eliberarea de 

teamà ‘în primul rînd teama de ràzboi). 

“Popoarele lumii stiu cà nu poate fi o pace 

realà, dacà nu este o pace dreaptà pentru toti, 

dreptate pentru micile natiuni si marile natiuni, 
si dreptate pentru orice om, fàrà distinctie” 

etc.(In timp ce Truman vorbeste astfel la 

Washington, la noi în tarà guvernul cautà sà 

înàbuse toate drepturile opozitiei)(…) 

Marti 29 octombrie 

 Vineri la ora 12 eu si sotia mea am plecat 

la garà pentru a lua trenul de T. Severin (…) 

Cine vine din oras vede pe frontispiciul gàrii 

protretul mare în culori al lui Gheorghiu-Dej, 
ministrul comunicatiilor, comunist. Dar portretul 

la gàri nu e de ajuns ; pe zidurile ce înconjoarà 

diferite ateliere ale càilor ferate, am vàzut scris 

cu litere de un metru : « Tràiascà tov. Ministru 

Gheorghiu-Dej ». De cînd existà Tara 

Româneascà, sub vechile partide « oligarhice » 
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si « reactionare » nu s-a pomenit o asemenea 

reclamà. Ministrii comunicatiilor se relevau prin 

realizàrile lor. Vàzînd aceastà reclamà, 

oricines-ar fi asteptat sà vadà cel putin realizàri 

pe màsura ei. Ei bine, aceste realizàri nu sunt 

numai nule, sunt dezastruoase. Atît trenul 

nostru, care a plecat cu atît de mare întîrziere, 

cît si un alt tren de persoane ce pleca spre 

Bucuresti, aveau trei sferturi din geamuri 

sparte iar în unele vagoane curgea prin 

acoperis apa de ploaie. Pentru ca sà se apere 

de curentul rece al acestor zile de frig prea 

timpuriu, unii càlàtori càutau sà acopere 

ferestrele fàrà geamuri cu pàturi din care unele 

erau rupte, càci cine mai poate acum sà-si 

cupere pàturi noi ? Iar ca culme a îndràsnelii 

acestor oameni care aflîndu-se la guvern nu au 

fàcut nimic pentru tarà, din contrà au dus-o la 

un adevàrat dezastru, pe toate vagoanele sunt 

scrise lozinci ca acestea : « Tràiascà guvernul 

D. Petru Groza » si « Votati soarele » (semnul 

blocului partidelor zise democrate de la putere). 

Ii dai omului un vagon în care în timpul 

càlàtoriei îi poate aduce moartea si-i ceri sà te 

voteze ca si cum l-ai plimba în puf.(…) 

 Armata rusà a desfàcut pe din afarà 

càràmida ce se pusese la usa pivnitelor ce au 

mai ràmas din hotelul Traian, fàrà a întreba pe 

nimeni, si au depozitat acolo cartofii. In T. 
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Severin aceeasi lipsà si viatà scumpà ca si în 

Craiova. (…) 

 In T. Severin, ca si în Craiova, toti peretii 

si toate ferestrele sunt pline cu lozinci si 

manifeste care îndeamnà pe cetàteni sà voteze 

soarele guvernului. Trebuie sà se fi cheltuit 

milioane cu aceastà reclamà. Locuitorii sunt 

indignati cà li s-au murdàrit zidurile si 

ferestrele. Niciun semn, niciun manifest al 

opozitiei nu se vede nicàieri. O timidà încercare 

în acest fel e urmàrità, iar inscriptia stearsà. 

 Radio Londra si Radio America atrag 

atentia mereu guvernului român cà ceea ce se 

petrece în tara noastrà nu sunt conforme cu 

angajamentele luate, cà libertatea scrisului si 

întrunirilor în vederea alegerilor sunt pentru 

partidele de opozitie neexistente, cà guvernul 

român nu e recunoscut decît în cazul cînd 

respectà toate aceste drepturi si libertàti, totusi 

guvernul român nu se sinchiseste deloc. Toatà 

lumea crede cà, desi opinia publicà e cu totul 

împotriva regimului, alegerile vor fi falsificate 

pentru ca astfel reusita guvernului sà fie 

sigurà.(…) 

Miercuri 30 octombrie 

 Ziarele de azi publicà rezultatul alegerilor 
de Camerà din Bulgaria. Asa numitul Front al 

Patriei care guverneazà (cum e la noi F. N. D.) a 

obtinut 364 mandate. Dintre acestea, au fost 
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obtinute de comunisti 277 mandate. Blocul 

opozitiei a obtinut 101 mandate. Partidul 

comunist avea majoritatea absolutà în adunare. 

Vineri 1 noiembrie 

 Spicuiesc din ziarul « Timpul » cîteva 

fragmente din discursul lui Molotov tinut la New 

York, în fata ONU-lui : « Ar fi naiv sà se 

ignoreze faptul cà campania împotriva dreptului 

de veto este în mod manifest o campanie contra 

Uniunii Sovietelor ; cà dacà principiul dreptului 

de veto ar fi eliminat, ONU s-ar nàrui.  

 « Nu suntem siguri cà soarta Germaniei si 
Japoniei a fost un avertisment suficient pentru 
impreialistii epocii noastre ( !) (Desigur 

imperialistii la care face aluzie Molotov sunt 

americanii si englezii). Existà douà tendinte : 

unii luptà contra principiilor Natiunilor Unite si 

contra dominatiei mondiale, iar altii cooperarea 

internationalà. (Cei care cautà cooperarea 

internationalà sunt desigur rusii, ei nu se 

gîndesc sà domine !). Unitàti navale si escadrile 

au apàrut pe neasteptate în locuri în care nu mai 

fuseserà niciodatà pînà atunci, spre a ameliora 

nenorocirile diplomatice. Diplomatia dolarului e 

folosità pentru a sprijini democratia dolarului 

etc. » 

 Zilele trecute Stalin a ràspuns la un 

interviu ce i s-a luat de un ziarist american, 

între altele el socoteste cà Churchill prin 



 521

cuvîntàrile lui îndeamnà la ràzboi. Privitor la 

granita de vest a Poloniei (în care s-a înglobat 

o parte a Germaniei), el socoteste cà aceastà 

granità e definitivà. Se întelege cà el este 

pentru pace si pentru întelegere, (numai cà 

pacea si întelegerea întîmpinà enorme 

dificultàti). 

Luni 4 noiembrie 

 Ziarele de azi publicà un schimb de note 

ce au avut loc între guvernele Statelor Unite, 

Marea Britanie si guvernul român. Pentru 

importanta acestor note, atasez aici coloanele 

respective din ziarul « Timpul » sosit azi la 

Craiova. 

 Nota englezà e mai largà si mai drasticà. 

Dupà ce face observatii asupra legii electorale 

care nu e de naturà sà garanteze alegeri drepte 

si libere si asupra birourilor electorale si 

comisiei crentrale electorale « ai càror membri 

sunt alesi prin si pe directa influentà a 

guvernului român actual », nota vorbeste mai 

departe despre actele de intimidare asupra 

opozitiei, ale càrei întruniri « au fost în continuu 

dizolvate de bande înarmate de huligani cu 

concursul politiei si al autoritàtilor locale fàrà sà 

se ia vreo màsurà preventivà de guvern ». 

Armata, jandarmeria etc. sunt întrebuitate de 

guvern în propaganda sa, guvernul exercità 

presiuni si amenintàri asupra functionarilor si 
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lucràtorilor etc. « De fapt se pare cà autoritàtile 

românesti încearcà sà cîstige alegerile prin 

diferite sisteme de falsificàri fàcute chiar 

înainte ca alegerile sà aibà loc » etc.etc.   

Guvernul român prin ministrul de externe 

Tàtàràscu ràspunde la cele douà note si mai pe 

larg celei britanice prin observatii ca acestea : 

« Guvernul român nu poate consimti ca 

legislatia si màsurile sale administrative sà-i fie 

impuse sau dictate de vreo putere stràinà » etc. 

 Ziarul « Liberalul » de azi publicà unele 

aprecieri ale ziarului englez « Times », fàcute 

de un trimis al sàu special în România, asupra 

guvernului român. Articolul e intitulat 

« Dictatura în România ». Autorul considerà 

Frontul Plugarilor (Groza) si Partidul National 

Popular, ca simple anexe ale partidului 

comunist din România. Seful grupàrii 

tàtàràsciene e caracterizat drept « un oportunist 

abil cu trecut dictatorial si care serveste azi pe 

comunisti cu aceeasi devotiune cu care a servit 

regimul dictatorial de la 1933 pînà la 1940 ». 

Atasez aici tàietura din ziar cu aceste aprecieri. 

Miercuri 6 noiembrie 

 Vàd din ziarele de azi cà M. Ralea, care 

acum vreo lunà plecase ca ministru al României 

la Washington, s-a întors la Paris, de unde a 

plecat spre tarà. Auzisem acum cîteva zile cà 

din cauza situatiei politice din tara noastrà, el 
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nu a fost primit de guvernul american ca 

reprezentant al guvernului român. Acum, cu 

întoarcerea lui, se pare cà zvonul se confirmà. 

Vàd, de asemenea, din ziarul « Timpul » cà în 

Bucuresti au sosit cîtiva ziaristi americani 

pentru a vedea modul cum se preparà si cum se 

vor face alegerile. Se spune cà vor mai veni si 

altii. Ei vor avea ocazia sà vadà chiar de acum 

cà propaganda pentru alegeri se face numai de 

regimul de la putere, iar opozitia e împiedicatà 

complet. De curînd a fost aruncatà în aer 

Legatia englezà din Roma. Se crede cà aurotii 

sunt evrei sionisti. De altfel, în Palestina 

atentatele împotriva englezilor se tin lant : 

trenuri si clàdiri atacate cu bombe sau minate, 

militari si oameni politici asasinati. 

Vineri 8 noiembrie 

 Ieri nu numai armata rusà, dar si 

autoritàtile românesti au sàrbàtorit al 29-lea an 

de la revolutia rusà. Orasul a fost pavoazat 

cudrapele rosii comuniste, iar la fostul Palat al 

Justitiei, ocupat acum de rusi, si la alte localuri 

s-a atîrnat pe ziduri portretele mari în culori ale 

lui Lenin si Stalin. 

 Autoritàtile nu au lucrat. Instantele 

judecàtoresti au primit ordin sà amîne din oficiu 

toate procesele. In schimb, pentru azi, ziua 

sfintilor Arhangheli si ziua Regelui, s-a 
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comunicat încà de ieri la radio cà toate 

autoritàtile vor lucra. 

 Dupà modul cum s-au instalat rusii la noi, 

îti face impresia cà s-au asezat pentru o lungà 

perioadà de ani. In Craiova ofiterii si-au adus 

sotiile si copiii, - iar pentru copii si tineret s-au 

înfiintat scoli primare, scoli secundare si se 

spune cà si o universitate. Ei sunt foarte bine 

aprovizionati cu alimente de la noi, - pe cînd 

românii suferà din cauza lipsurilor. Astfel 

maiorului rus si sotiei sale, ce locuiesc la noi, li 

s-a dat pe o lunà 40 kg. cartofi, - pe cînd noi, 

si ca noi o mare multime de cetàteni români, nu 

am putut gàsi nici màcar un kg. de cartofi. Din 

cauza aceasta si varza a ajuns la pretul de 5-6 

mii lei una. 

 Ieri am fost la garà pentru a depune o 

petitie la secretariat, crezînd cà cel putin gara 

va lucra. Insà toate birourile erau închise, afarà 

de miscare. Cu aceastà ocazie am vàzut sub 

portretul mare în culori al lui Gheorghiu Dej, 

asezat în partea de sus a peretelui gàrii cu fata 

spre oras, s-au asezat alte douà tablouri : unul, 

în dreapta, al lui Petre Groza, altul în stînga, 

mic, al Regelui Mihai. De aici se vede 

importanta pe care acest regim comunist o dà 

regelui tàrii, rege pentru care de altfel imensa 

majoritate a tàrii are un adevàrat cult. 
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 De mai bine de douà sàptàmîni nu s-a mai 

vàzut soarele pe cer ; aplouat cu intermitentà, 

iar azi dimineatà a nins putin. Temperatura e în 

jurul lui zero grade. 

 Zilele trecute au avut loc în Statele Unite 

alegeri pentru Camera reprezentantilor si 

pentru o treime din Senat. De data aceasta 

majoritatea a dobîndit-o partidul republican, 

dupà ce timp de 14 ani a reusit în continuu 

partidul democrat al càrui exponent a fost 

Roosevelt alàturi de Truman. Se pare cà 

republicanii vor sà termine într-un fel cu 

grevele de lucràtori ce s-au tinut lant în Statele 

Unite si sà ajungà astfel mai repede la o stare 

normalà internà ; pe de altà parte ei tind la ocît 

mai urgentà stabilire a pàcii pe pàmînt. Alegerea 

de presedinte va avea loc peste doi ani. 

Joi 14 noiembrie  

 Gazetarii stràini, printre care si cei ai 

Statelor Unite, veniti în România în scopul de a 

observa stàrile din aceastà tarà si mai ales 

modul cum se pregàtesc alegerile, s-au 

prezentat pînà acum ministrului liberal din 

guvern, Romniceanu, si apoi sefului partidului 

liberal, Dinu Bràtianu, cu care au avut 

convorbiri. Desigur cà vor lua si pàrerea lui 

Maniu. 

 Alaltàieri a început sà se libereze în 

Craiova càrtile de alegàtor. Am luat si eu cartea 
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de alegàtor, a mea si a sotiei mele. Am 

constatat însà cà liberarea lor se face cu multà 

greutate, întru-cît, desi carnetele cu sàrti de 

alegàtor sunt formate dupà litere, totusi numele 

nu sunt arnajate ca într-un dictionar, astfel cà 

functionarii ce le libereazà sunt nevoiti uneori 

sà ràsfoiascà 10-15 arcnete, pînà ce dau de 

numele celui ce vine sà cearà cartea. 

 Ziarele au anuntat sosirea în tarà, din 

stràinàtate, unde se afla de mai multi ani, a lui 

C. Argetoianu, despre care se spune cà voieste 

a colabora cu regimul de la putere. Acum 10-15 

ani, acest om politic, în calitatea lui de ministru 

de interne, a arestat pe toti membrii unui 

congres comunist, întruniti la Bucuresti. Dar se 

vede cà pentru regimul actual trecutul unui om 

nu mai existà dacà el se declarà gata sà lucreze 

dupà directivele regimului. Nu sunt alàturi de 

comunisti astàzi o sumà de fosti legionari 

notorii ? 

 Duminicà au avut loc în Franta noi 

alegeri, dupà ce mai înainte se votase 

constitutia cu o micà majoritate. Iatà rezultatul 

lor : comunistii 168 mandate ; miscarea 

republicanà popularà 160 ; socialistii 93 ; 

radicalii si grupurile sociale 59 ; partidul 

republican al libertàtii si celelalte grupuri 

conservatoare 73 ; uniunea gaullistà 29 ; 

partidul algerian 12. 
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 In ziarul « Liberalul » de ieri, a apàrut un 

articol intitulat « Renasterea libertàtii » în care 

se aratà cà fostul presedinte al Statelor Unite, 

Hoover, a declarat urmàtoarele dupà alegerile 

din Statele Unite, în care republicanii au avut 

majoritatea : « Pînà acum întreaga lume, implicit 

Satele Unite, s-au depasat de ani de zile spre 

stînga, spre calea totalitarà a economiei 

planificate (dirijate). America, prin aceastà 

alegere, este prima tarà care respinge aceastà 

cale, apoi articolul mai departe demostreazà cà 

îngràdirea individualismului, reducerea completà 

a initiativei private, si înlocuirea lor prin 

directivele generale impuse de organele 

statului, au dus la dictatura fascistà si la ràzboi. 

Sîmbàtà 16 noiembrie 

 Spicuiesc din « Liberalul » de azi, organul 

Partidului National Liberal : Iuliu Maniu, 

presedintele partidului national tàrànesc, a 

primit alaltàieri pe reprezentantii presei stràine, 

càrora le-a înmînat o declaratie scrisà asupra 

situatiei politice din tarà si cîteva documente 

revelatoare în legàturà cu cele înfàtisate. 

Ziaristii stràini, spune mai departe nota din ziar, 

au participat întrun numàr deosebit de mare la 

aceastà conferintà de presà si, dupà ce au luat 

cunostintà de textul d-lui Maniu si de 

documentele aneze, au pus întrebàri numeroase 

presedintelui partidului national tàrànesc. 
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Gazetarii din toate pàrtile lumii, se spune mai 

departe, au urmàrit cu viu interes problemele 

discutate, plecînd cu impresia cà cele trei 

partide de opozitie reprezintà adevàrata 

democratie. 

 Intr-o altà notà din ziarul « Liberal » se 

spune : « Ziaristii stràini cu o experientà 

îndelungatà si cu obiceiurile de a vedea numai 

decît miezul lucrurilor, iar nu fatada lor, sunt de 

pe acum impresionati de cele constatate în faza 

imediat premergàtoare scrutinului. » 

 « Pe lîngà pozitia guvernului si dispretul 

pe care în mod firesc îl atrag asupra lui 

metodele frauduloase si practicile rusinoase pe 

care întelege sà le întrebuinteze, este în joc si 

reputatia poporului român care nu trebuie sà 

ajungà de rîsul lumii civilizate. » 

 In sfîrsit, acelasi ziar dà un exemplu 

gràitor de felul în care se face distribuirea 

càrtilor de alegàtor, urmîndu-se scopul precis 

de a împiedica pe cetàteni sà ajungà la urnà. 

Astfel la circa 15 din Sectorul Negru, într-o orà 

si jumàtate abia s-au liberat càrti de alegàtor la 

7 persoane. 

 La Craiova acelasi lucru se petrece, dupà 

cum deja am notat. Un lucràtor îmi spunea cà a 

fost douà zile la rînd sà ia cartea de alegàtor si 

nu a putut. Astàzi la radio s-a comunicat cà 

ministrul Pàtràscanu a dat ordin ca astà searà sà 
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se încheie la comisiuni liberarea càrtilor de 

alegàtor si sà se împartà càrtile la domiciliul 

cetàteanului ! (Cred cà pînà astà searà cînd 

operatia se încheie, nu s-a liberat nici màcar 

40% din càrtile de alegàtor). 

Luni 18 noiembrie  

 Pentru a vedea modul în care guvernul 

român pregàteste alegerile care vor avea loc 

mîine, atasez aici o foaie din ziarul “Liberalul”, 

în care se aflà publicat : un appel prin care 

presedintii partidelor national liberal, national 

tàrànesc si social democrat independent, îl 

adreseazà tuturor tàrilor democrate, aràtînd ce 

se petrece în România cu ocazia aceasta, 

precum si un protest al acelorasi presedinti 

adresat primului ministru român. In afarà de 

aceste documente, se mai publicà în jumàtatea 

ziarului neatasatà aici, urmàtoarele informatii 

privitoare tot la modul cum se preparà 

alegerile : a) pentru majoritatea sectiilor de 

votare s-au delegat ca presedinti, în loc de 

magistrati, agenti devotati de-ai guvernului ; 

astfel în jud. Dolj din 110 sectiuni numai 40 vor 

fi prezidate de magistrati ; b) numai tipàriturile 

pentru propaganda comunistà au costat pînà 

acum 17 miliarde, bani luati din averea statului 

sau a particularilor ; c) Statele Unite si Marea 

Britanie au înaintat guvernului român o  nouà 

notà privitoare la màsluirea alegerilor din 
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România, « Guvernul român, zice ziarul, a crezut 

cà poate respinge notele anterioare invocînd în 

mod fàtarnic principiului neamestecului în 

afacerile interne ale României. Notele remise 

acum guvernului român contin ràspunsul celor 

douà puteri aliate la atitudinea provocatoare 

adoptatà de reprezentantii regimului 

bepedist » ; d) au fost îmbràcati în uniforme de 

jandarmi pentru a fi trimisi la sectiilede votare, 

numerosi comunisti. 

Vineri 22 noiembrie 

 Marti 19 Noiembrie au avut loc în 
România alegeri generale. 
 Se stie încà de mult ce vrea poporul : el 

vrea izgonirea acestui regim de anarhie si 

scandal, pe care-l uràste din tot sufletul. La 

orase nici cinci la sutà, la sate nici unu la sutà 

nu ar fi fost pentru mentinerea lui. Cu ori si 

cine ai fi stat de vorbà, din orice localitate si 

orice profesiune ar fi avut, cuvîntul lui nu era 

altul decît : cînd scàpàm de sleahta asta ? Am 

vàzut în fata localurilor de vot bàrbati si femei, 

intelectuali, modesti comercianti sau lucràtori 

asteptînd ceasuri întregi, sà-si depunà votul, în 

dorinta neclintità ca astfel sà se ajungà la 

schimbarea situatiei în tarà. O femeie îsi 

exprima càtre alta teama, dupà ce asteptase 

toatà ziua (era ora 4 p.m.) sà nu cumva sà se 

închidà urnele înainte de a vota si ea. Mai ales 
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ideea de a vota « ochiul » (semnul partidului n.t. 

Maniu) s-a întins ca un pîrjol. 

 Cînd seara s-a început numàràtoarea 

voturilor s-a vàzut cà rezultatul pentru regimul 

de la putere e dezastruos. Cu toate amenintàrile 

si fraudele de pînà aci, regimul nu ar fi putut 

obtine nici 20% din voturi. A fost pentru ei o 

deziluzie faptul cà mare parte din însisi 

lucràtorii de la càile ferate si de la Malaxa, 

precum si soldatii, care au votat în sectii 

separate ca sà poatà fi controlati (soldatii în 

cazarmà), au fost contra lor. 

 Era de asteptat ca a doua zi sà se 

comunice victoria în alegeri a opozitiei. Dar 
surprinderea si indignarea a fost fàrà margini 
cînd prin radio si alte mijloace s-a comunicat cà 
guvernul a obtinut în alegeri peste 80% din 
voturi. Rezultatele au fost complet falsificate, 

sàvîrsindu-se astfel cea mai vastà escrocherie 

ce s-a vàzut vreodatà. Dar desigur nu fàrà 

consecinte se batjocoreste astfel vointa 

poporului. Cei care voiesc sà detinà puterea 

împotriva vointei acestui popor, au aflat acum si 

mai bine pe ce bazà stau. 

 Ziarul « Liberalul » apàrut azi dupà douà 

zile de neaparitie, într-un articol intitulat 

« Impotriva vointei poporului », are aceste 

aprecieri privitor la rezultatul alegerilor : 

« Nesocotirea permanentà a vointei populare, 
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batjocorirea constantà a idealurilor celor mai 

curate ale poporului nostru, actele de 

samavolnicie si abuzurile revoltàtoare pe care 

în tot timpul celor aproape doi ani de dictaturà, 

le-a sàvîrsit regimul actual, toate acestea 
contribuie sà facà din acest guvern, cel mai urît, 
cel mai detestat dintre toate cîte au cîrmuit 
vreodatà tara româneascà. Si regimul îsi dà 

seama îndeajuns de valul de urà si de dispret, 

care de pretutindeni se ridicà nàvalnic împotriva 

lui si a partizanilor lui ». Vorbind apoi de toate 

abuzurile pe care regimul le-a sàvîrsit înainte 

de alegeri în vederea lor, adaugà : « Muncà 

inutilà : pierdere de vreme. Fiindcà vointa 

poporului nu va putea fi niciodatà înfrîntà. Si 

împotriva vointei dîrze si hotàrîte a neamului 

nostru de a-si recàpàta dreptrile si 

libertàtile,toate eforturile guvernului se vor 

spulbera ca o frunzà în bàtaia vîntului. » 

 Din cauza minàrii canalului Corfu (de 

càtre o putere care deocamdatà este tinutà 

secretà) au fost avariate de curînd douà 

distrugàtoare britanice. Guvernul britanic 

examineazà atitudinea pe care urmeazà sà o ia 

în legàturà cu acest fapt. 

 Din Nex York se comunicà prin Ofpress 

cà 400.000 mineri au declarat grevà din ordinul 
lui John Lewis, secretarul general al 

sindicatelor minerilor americani. « Purtarea lui 
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John Lewis, spune Ofpress, reprezintà cea mai 

mare sfidare fatà de guvernul national al 

Statelor Unite, în toatà istoria americanà… Dupà 

ultimele stiri, presedintele Truman a revenit în 

mod hotàrît la decizia cà Lewis trebuie sà fie 

arestat pentru nesupunerea fatà de hotàrîrea 

judiciarà prin care i se recomanda de a nu 

rodona greva minerilor. » Se asteaptà ca 

judecàtorul care a emis somatia adresatà lui 

Lewis sà semneze acum mandatul de arestare. 

Duminicà 24 noiembrie  
 Partidul national tàrànesc si liberal si-au 

retrasdin guvern pe cei doi ministri, Hateganu 

si Romniceanu. 

 In privinta rezultatului alegerilor, iatà ce 

scrie « Dreptatea », organul partidului national 

tàrànesc Maniu : « Sà ne exprimàm revolta si 

protestele noastre vehemente împotriva 

modului cum s-au fàcut alegerile, iatà un lucru 

ce nu ne e îngàduit. Asa fiind, vom làsa ca 

cetàtenii acestei tàri sà-si facà singuri, în forul 

lor, aprecierile de rigoare, càci, în definitiv, aici 

opresiunea si cenzura ràmîn neputincioase. Cele 

mai mari dureri sunt totdeauna mute. Nu se 

strigà pe stradà. Poate din aceastà cauzà sunt si 

mai impresionante. » 

Marti 26 noiembrie 

 La New York consiliul celor cinci ministri 
de externe s-au despàrtit fàrà a rezolva 
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chetiunea deptului de veto. Molotov se opune la 

orice modificare a lui, desi ceilalti 4 minstri de 

externe ar dori unele modificàri. Bevin, 

ministrul de externe englez, a spus cà 

atitudinea lui Molotov este complet negativà si 

a adàugat : « am sperat cà dezbaterile de aci ne 
vor îngàdui sà spunem poporului britanic cà 
suntem gata sà bazàm politica noastrà pe ONU. 
Din nenorocire, asa cum stau lucrurile acum, 
acest lucru va fi imposibil ». Iar Byrnes, 

ministrul american, a spus si el : « Este limpede 

cà rusii nu vor accepta o altà propunere de cît a 

lor, si cà e mai bine sà se renunte la noi 

discutii ». 

 Le New York a fost împuscat unul din 

delegatii Ucrainei la conferinta de pace, 

Stadnik ; nu se stie pînà acum cine a sàvîrsit 

faptul si în ce scop. 

 In nordul Greciei se dau adevàrate lupte 

între armata regulatà greceascà si cete de asa 

numiti « partizani greci » care în realitate sunt 

comunisti. Grecia se plînge cà acesti partizani 

sunt întretinuti cu arme si bani de Serbia, 

Bulgaria si Albania. 

 Guvernul român a dat opozitiei 10% din 

voturi (adicà invers de cum a fost în realitate). 

Astfel din peste 400 de locuri în parlament, au 

fost date national tàrànistilor 30 locuri, iar 

liberalilor (Bràtianu) 3 locuri pe toatà tara. 
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(Dinu Bràtianu a fost considerat ca nereusit, iar 

I. Mihalache de la tàrànisti nici màcar nu a putut 

candida, càci în cele din urmà a fost exclus ca 

nedemn). In schimb s-au dat maghiarilor mai 

multe locuri decît tàrànistilor. 

Miercuri 27 noiembrie 

 Radio-Londra a comunicat ieri cà Statele 
Unite si Anglia nu recunosc ca valabile alegerile 
din România . Un comunicat al sefilor partidelor 

de opozitie publicat în « Liberalul » de azi 

constatà cà « guvernul si-a ticluit prin fraudà si 

teroare rezultate în flagrantà opunere cu 

realitatea si cu vointa corpului electoral » si cà 

prin urmare considerà alegerile efectuate ca 

nule si neavenite. 

 In acelasi ziar se aduce un omagiu 

partidului national-tàrànesc « care sub 
conducerea înteleaptà, de o hotàrîre si energie 
de pe acum legendare a marelui sàu presedinte 
Iuliu Maniu, si-a dovedit încà odatà caracterul 

sàu de vesnic si neînfricat luptàtor ». Atasze aci 

tàietura din ziar cu ambele articole. Acum mai 

bine de o sàptàmînà au fost condamnati de 

Curtea Martialà din Bucuresti, membri ai asa 

zisei organizatii « sumanele negre » ; pedeapsa 

a fost aproape pentru toti munca silnicà pe 

viatà. 

 Printre condamnati se aflà generalul 

Aldea, acel care a luat o atît de activà parte la 
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arestarea generalului Antonescu în vederea 

încheierii armistitiului si la lupta ce s-a dus în 

urmà împotriva germanilor. Dintre cei 

condamnati, unii s-au putut refugia mai dinainte 

cum e spre ex. Vintilà Bràtianu (se spune cà a 

fugit la Triest cu un avion), iar genralul 

Ràdescu, condamnat doi ani, a fugit si el mai 

înainte cu un avion la Malta. 

Miercuri 4 decembrie 

 In ziua de 1 decembrie s-a deschis asa 

zisul parlament român. Din dàrile de seamà 

publicate în toate ziarele pe care le-am citit, 

rezultà cà reprezentantii diplomatici ai Angliei si 
Statelor Unite nu au luat parte la deschiderea 
acestui parlament, la care reprezentantii 

diplomatici ai altor tàri, si mai ales foarte 

numerosi acei ai Rusiei, au fost totusi prezenti. 

 Regele a citit mesajul în care se aratà 

viitoarea activitate a parlamentului, ca 

etatizarea bàncii nationale, legiuiri economice 

etc. In acelasi mesaj se vorbeste despre o 

nesovàità apàrare a proprietàtii. 

 Niciunul din reprezentantii opozitiei nu va 
lua parte la lucràrile acestei camere care s-a 

ales singurà, nici màcar pentru a discuta 

validitatea alegerilor. 

Joi 5 decembrie 

 Abea s-a scos deputat de guvern, 

doctorul Nicolae Lupu a încetat din viatà acum 
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douà zile. Iatà ce spune despre el, între altele, 

ziarul « Liberalul » de azi : « In memoria opiniei 

publice, Nicolae Lupu va ràmîne, nu bepedistul 

de ieri, ademenit si înselat de comunisti, ci 

oratorul vijelios si pasionat pentru cauza 

adevàratei democratii, omul care, în îndelungata 

sa carierà politicà, si-a putu avea scàderile si 

ambitiile màrunte, dar care a fost un mare 

iubitor de tarà si un mare apàràtor al intereselor 

neamului sàu. Sà-i fie tàrîna usoarà ». 

Sîmbàtà 7 decembrie   

 Mihail Sadoveanu a fost ales presedinte 

al Parlamentului. Cu aceastà ocazie iatà, între 

altele, ce a gàsit el de cuviintà sà spunà : « Am 

fost chemat aci la cel dintîi parlament 

democratic al României ; cel dintîi parlament 

care nu ne-a chemat sà auzim vorbe ( !!), cum 

din nefericire s-a întîmplat în trecut, ci este 

chemat sà realizeze( !!) ». La aceastà lipsà de 

bunà cuviintà nu s-ar fi asteptat poporul român 

din partea unui atît de mare scriitor. Pàcat de 

trecutul si de aureola cu care se înconjurase ! 

Fatà de o asemenea cuvîntare, ziarul 

« Liberalul » face urmàtorul comentariu : 

« Vorbind astfel, tovaràsul maestru s-a dovedit 

cel putin ingrat. Càci tovaràsul Sadoveanu a fost 

cîndva presedintele Senatului, sub un guvern 
reactionar-mosieresc. Si a încasat pe atunci 

cum încaseazà si azi » (…). 
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Vineri 13 decembrie 

 Un comunicat de la New York anuntà cà 

cei 4 ministri de externe au ajuns la o 

întelegere în privinta tuturor tratatelor de pace 

cà tàrile « foste satelite ». Faptul însà cà s-a 

anuntat cà aceste tratate nu vor fi semnate 

decît prin februarie la Paris sau Moscova, 

precum si faptul cà în lungul timp de la 

încetarea ràzboiului s-au produs atîtea 

dezamàgiri în ce priveste pacea, stirea aceasta 

nu a produs în lume o prea mare bucurie, si 

chiar a fost primità cu oarecare neîncredere. 

 Trupele guvernamentale iraniene, luptînd 

împotriva trupelor comuniste în provincia 

Azerbaidjan, au ajuns în Tarbriz, capitala 

provinciei. Conducàtorii acestor trupe au 

declarat cà înceteazà lupta si s-au refugiat în 

« stràinàtate » (adicà de sigur în Rusia). 

 Iuliu Maniu, acum cîteva zile, a fàcut noi 

declaratii reprezentantilor presei stràine. 

Conferinta a durat douà ore în care timp seful 

partidului national tàrànesc a dovedit cu 

documente autentice falsificarea alegerilor. In 

acealsi timp, Dinu Bràtianu, seful partidului 

liberal, a înmînat reprezentantilor Angliei si 

Statelor Unite noi memorii. 

Duminicà 15 decembrie 

 De mai bine de o sàptàmînà în fiecare zi, 
ziarul « Liberalul » cere guvernului sà explice 



 539

cum se face cà, în preziua deschiderii 

parlamentului, « cu o grabà susceptibilà ce 

multe si legitime bànuieli », ministrul de pe 

atunci al comunicatiilor Gheroghiu Dej ( azi la 

Econ. Nationalà), printr-un decret-lege, a 

autorizat Directia Drumurilor sà contracteze 

fàrà licitatie publicà, adicà prin derogare de la 

principiile legii contabilitàtii pulbice, lucràri de 

drumuri, cu un numàr de 6 societàti bine 

determinate, în valoare de 682 miliarde lei. Pînà 

azi guvernul nu a ràspus nimic. 

 De cîteva zile din nou se dà pîine în 
Craiova. Sunt zile în care nu se sà nimic, iar 

altele în care se dà ratia redusà la jumàtate. 

Citesc în ziare cà în Bucuresti e aceeasi 

situatie. Si în timp ce românii nu au pîine, zecile 

de mii de rusi din Craiova, cu sotii si copii, nu 

numai cà sunt hràniti din belsug, dar ei trimit si 

în tara lor làzi cu alimente. Astfel maiorul rus ce 

stà la noi cu sotia a trimis în timp de 5 sàptàmîni 

14 làdite din scînduri de brad continînd fàinà 

bunà si alte alimente. 

 In Franta a fost ales presedinte al 

Consiliului de ministri, Leon Blum, socialist. 

 Acum trei zile a nisn putin. Temperatura 

a scàzut la 8-9 grade sub zero. 

Marti 17 decembrie 

 Ieri a apàrut în ziarul « Jurnalul de 

dimineatà » la rubrica « anunturi mortuare », 
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stirea datà de familie despre moartea lui Ion Al. 

Bràtescu-Voinesti. Asa dar a murit un mare si 

iubit scriitor al tàrii românesti, care în ultimul 

timp a suferit atît de numeroase vexatiuni din 

partea regimului ce ne guverneazà, càrtile lui în 

care s-au publicat acele inimitabile povestiri ca 

« Neamul Udrestilor » sau « Càlàtorului îi sade 

bine cu drumul » si toate celelalte care fac 

parte din patrimoniul sufletesc al neamului 

nostru, fiind puse la index, iar autorul elimint 

din Societatea scriitorilor români de càtre 

màruntii sin neînsemnatii epigoni, pentru 

motivul cà marele scriitor prin unele articole 

publicate în presà acum cîtiva ani, ar fi fost 

favorabil alàturàrii de Germania. Dar în afarà de 

anuntul publicat de familie, nici un cuvînt, nici în 

ziarul ce a publicat anuntul, nici în alte ziare nu 

am vàzut. De sigur, oficialitatea se opune. 

Bràtescu-Voinesti nu va fi scos însà din sufletul 

poporului. 

 A murit si a fost înmormîntat ieri vechiul 

meu prieten si coleg Gh. Hagichirea. A fost un 

magistrat de o corectitudine si curàtie 

sufleteascà exemplarà. Dumnezeu sà-l ierte. 

 Printr-o dispozitie a guvernului, ratia de 

pîine a fost scàzutà la 250 grame pe cap de om, 

de la 300 grame. Stim însà cà nici aceste 250 

grame nu se vor da decît de 2-3 ori pe 

sàptàmînà. In piatà rar cînd se gàseste la cîte o 
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tàrancà, un kg de fàinà de porumb costà 6000 

lei. 

 Guvenrul a obtinut dupà alegeri in decret 

de amnistierea falsurilor, deci si-a acelora ce 

au fost sàvîrsite cu ocazia alegerilor. Nu s-a 

vàzut niciodatà pînà acum ca falsurilesà fie 

amnistiate. 

Luni 23 decembrie 

 Acum vreo 7-8 zile guvernul turc, vàzînd 

ce se petrece în Grecia unde asa numitii 

partizani sau democrati, în realitate comunisti, 

cu ajutorul Serbiei, Bulgariei si Albaniei, (asa 

cum primul ministru grec s-a plîns la New 

York) au atacat satele grecesti si armata 

regulatà greacà, voind sà punà stàpînire pe 

Grecia, - pentru sigurantà a dizolvat toate 

partidele de extremà stîngà din Turcia ce se 

conduc dupà doctrina comunistà, a arestat pe 

sefii lor, a desfiintat sindicatele si a decretat 

starea de asediu în Turcia din Europa. 

 In ziarele românesti de azi se reproduc 

pàrti dintr-un articol publicat de ziarul sovietic 

« Pravda » în care autorul articolului, referindu-

se la cele ce se petrec în Turcia, spune între 

altele : « guvernul turc face o politicà de 

agravare a relatiilor cu vecinii si întretine o 

armatà de 1 million de oameni ». Mai departe : 

« In Turcia actioneazà tot felul de provocatori, 

atîtàtori la ràzboi si agenti plàtiti ai fortelor 
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iperialiste stràine ( ?) si este evident cà starea 

de mobilizare a Turciei este mentinutà pentru a 

servi scopurile acestor forte imperialiste » ! 

Aluzia nu se poate referi desigur decît la 

America si Anglia. 

 In urma plîngerii pe care primul ministru 

grec Tsaldaris a adresat-o Consiliului de 

Securitate din New York, prin care Grecia acuzà 

Serbia, Bulgaria si Albania cà furnizeazà tunuri, 

avioane si alte arme comunistilor greci, Consliul 

de Securitate a hotàrît sà se facà o anchetà la 

fata locului unde vor pleca 60 de delegati ai 

celor 11 natiuni ce formeazà consiliul. 

 

1947 

Miercuri 8 ianuarie 

 Sàrbàtorile au trecut fàrà sà aducà vreo 

bucurie în sufletele oamenilor. Lipsurile de tot 

felul, lipsuri de hranà, de combustibil, de 

articole de îmbràcàminte cele mai necesare, pe 

capul nostru cu rusii care absorb totul, cu 

nesiguranta în viitor, bucuria ce aducea altà 

datà sàrbàtoarea Cràciunului si a Anului Nou a 

dispàrut din inimi. Cetele de copii colindàtori de 

altà datà aproape cà nu s-au mai vàzut, 

jucàriilece umpleau odinioarà vitrinele aproape 

cà nu se mai vàd ; iar cînd se gàseste cîte una, 

cea mai simplà jucàrie de lemn si costà 25, 30 

mii lei. Am citit în ziare cà jucàrii ceva mai 
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complicate costà cu sutele de mii si chiar un 

million lei. 

 In timpul vacantei Cràciunului, un fost 

coleg al meu de la Curtea de Appel, Pàtrascu, 

fàcîndu-mi o vizità, mi-a spus cà din pensia lui 

de 600.000 lei lunar, în care se cuprinde o 

pensie de magistrat si cea de invalid de ràzboi, 

nu se poate nici màcar hràni, ne cum sà se mai 

îmbrace. Cà din aceastà cauzà a fost nevoit sà-

si vîndà càrtile de drept si un dulap. Insuficienta 

hranei l-a fàcut sà piardà din greutate 7-8 kg. 

Intr-adevàr, cum pot ajunge 20.000 lei pe zi, 

cînd un kg de carne de porc costà 28-30 mii lei, 

un kg gràsime de porc costà 45-50 mii lei, un 

kg de unt 70-80 mii lei, un kg fasole 18.000 lei, 

un kg màlai 6-7 mii lei, o gàinà 50-70 mii lei, 

un ou 5.000 lei, un litru de vin 14.000 lei. In ce 

priveste pîinea, s-a fixat printr-o dispozitiesà 

se dea fiecàrui cetàtena 250 grame pe zi. Ei 

bine, de 5 zile nu s-a mai dat pîine de loc, si 

asa va continua sà se dea si de acum înainte : 

250 grame la 4-5 zile odatà. Oamenii, plàtind 

bani grei, abea gàsesc cîte putin màlai sau fàinà 

de grîu cu pretul aràtat mai sus, de la cei care 

mai au ceva si-l speculeazà. 

 Si cel care dà mai întîi semnalul scumpirii, 

e însusi statul. Astfel pentru càile ferate tariful 

s-a scumpit acum de sàrbàtori, si asa va ràmîne 

de aici înainte, cu 300%. Un bilet la un tren 
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rapid de la Craiova la Bucuresti costà 180.000 

lei. La trenurile de persoane chiar biletul la cl. 

III s-a fàcut 60-70 mii lei. Si dupà scumpire alt 

neajuns, care agraveazà si mai mult situatia: pe 

liniile principale circulà acum un tren de 

persoane la douà zile odatà. Motivul, lipsa de 

càrbuni pentru locomotive. 

 Si de cîtevazile altà pacoste pe tara 

noastrà, si din ziare asupra întregii Europe : un 

frig foarte aspru. De trei zile termometrul se 

coboarà noaptea la 27-28 grade sub zero. Din 

cauza gerului nici tàranii care veneau pînà acum 

cu lemne în oras (500 lei kg) adicà 5 milioane 

de lei vagonul nu mai pot veni. Cele cîteva 

autobuze ce fàceau transporturi de persoane 

între localitàtile mai importante din judet si 

Craiova nu mai pot nici ele circula din cauza 

gerului. De altfel deschiderea cursurilor la toate 

scolile s-a amînat, fiindcà în marea majoritate a 

cazurilor lipseste la scoli combustibilul. 

 O veste pe care o cred destul de 

importantà s-a comunicat ieri la radio Londra 

iar astàzi si la noi : ministrul de externe 

american Byrnes a demisionat si în locul ui a 

fost numit generalul Marshall, fost seful marelui 

stat major american în timpul ràzboiului. Oare 

numirea unui general în acest post, în preajma 

zilei cînd urmeazà a se semna tatatele de pace 

cu tàrile foste satelite si a se discuta situatia 
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Austriei si Germaniei, în locul unui diplomat de 

meserie, are vreo semnificatie. E necesarà o 

mînà mai forte care sà gràbeascà venirea pàcii 

si a sigurantei, dupà sbateri de mai bine de doi 

ani ? S-au plictisit si americanii petrecînd si 

asteptînd, în timp ce restul lumii se sbate în 

nevoi de mai bine de doi ani de cînd s-a 

terminat ràzboiul, In curînd vom cunoaste dacà 

aceastà numire are sau nu vreo semnificatie. 

Joi 9 ianuarie 

 Truman, presedintele Statelor Unite, a 

adresat zilele trecute Congresului american un 

mesagiu, în care între altele spune: “Orice nouà 

disputà si întîrziere (în semnarea tratatelor cu 

tàrile ce au luptat alàturi de Germania) ar 

primejdui grav stabilitatea politicà a tàrilor 

interesate timp de mlti ani. In cursul 

îndelungatelor luni de desbateri în legàturà cu 

aceste tratate noi am aràtat limpede tuturor 

natiunilor cà Statele Unite nu vor consimti la 

nici o reglementare fàcutà în dauna principiilor 

pe care le socotim vitale în legàturà cu o pace 

justà si durabilà… Intîrzierea înregistratà în 

legàturà cu încheierea primelor tratate de pace 

se datoreste în parte dificultàtii de a càdea de 

acord cu Uniunea Sovieticà asupra termenilor 

reglementàrilor ». Dupà ce apoi aratà cà puterile 

ocupante trebuie sà recunoascà independenta 

Austriei si sà-si retragà trupele de acolo, 
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adaugà cà si germanii si japonezii nu pot fi làsati 

în îndoialà si teamà în legàturà cu soarta lor. 

Propune apoi înfiintarea unie armate 

permanente se deci un serviciu militar 

obligatoriu, o nouà reglementare a muncii 

pentru înlàturarea grevelor etc. 

 In ziarul « Timpul » sosit azi la Craiova, 

(cu data de 9 ianuarie 1947), e tipàrit un articol 

în care « Mercurialul de preturi » ce apare în 

Bucuresti, scos de Camera de Comert, e tratat 

drept cea mai umoristicà publicatie. Intr-

adevàr, cu multe cheltuieli se publicà regulat 

aceastà listà de preturi în care se aratà vreo 20 

feluri de peste pentru populatia mai sàracà, cu 

preturi pe care aceastà populatie ar fi fericità 

sà-l plàteascà si sà ia pestele. Dar, dupà cum 

observà ziarul, si dupà cum stie toatà lumea, de 

doi ani nu s-a mai vàzut peste în tarà (în 

parantezà îl iau pe tot rusii care rareori lasà 

poporului român capetele de la pestele màrunt, 

ca unor cîini). Pretul pentru crap este fixat la 

5000 lei, iar în tîrg ( la unele bàcànii, cu totul pe 

sub mînà) se vinde cu 110.000 lei kg. In 

aceleasi mercuriale, pretul càrnii de vacà este 

fixat la 16.000 lei kg si al càrnii de porc la 

28.000 lei kg ; în piatà însà se vinde carnea de 

vacà cu 30.000 lei, carnea de porc cu 40.000 

lei. Pretul untului e fixat la 22.000 lei, al brînzei 

cu 10.000 lei, si în piatà se vînd untul cu 
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160.000 lei, brînza cu 80.000 lei etc. Si ziarul 

încheie : « Guvernul poartà o mare ràspundere 

pentru cà tolereazà aceastà situatie 

solidarizîndu-se cu umoristii de la Camera de 

Comert si incapabilii de la Oficiul de 

aprovizionare al Mucicipiului ». 

Duminicà 19 ianuarie 

 Primul ministru al Frantei, Leon Blum, a 

fàcut de curînd o vizità la Londra. Se pare cà a 

ajuns la un acord cu primul ministru englez 

Atlee pentru încheierea unei aliante franco-

britanice, fapt foarte important. Parlamentul 

francez a ales presedinte al Republicii Franceze 

pe Vincent Auriol (socialist) 

 In Polonia au azi loc alegeri pentru 

Adunarea Nationalà. Se petrec acolo lucrurile 

exact asa cuù s-au petrecut în tara noastrà : 

arestarea membrilor partidului tàrànesc al lui 

Mikolaicik, asasinate, eliminàri din slujbe, 

amenintàri etc. In fata violentei opozitiei si deci 

a vointei poporului, guvernul Statelor Unite, 

dupà ce a fàcut cuvenitele observatii guvernului 

polonez, a prezentat o notà si guvernului 

sovietic. Molotov ràspunde cà nu e de acord cu 

acuzatiile ce se aduc gubernului polonez si cà 

deci nu vede motive spre a întreprinde 

demersuri. Atasez aci foaia respectivà de jurnal 

în care se vede si nota si ràzpunsul din care se 
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deduce cà acolo unde e stàpînire ruseascà, 

libertate nu poate fi.  

 In ziarul partidului national tàrànesc 

« Dreptatea » s-a publicat la 18 decembrie 

1946 un manifest al lui Iuliu Maniu càtre 

natiunea românà, manifest care apoi a fost 

republicat în ziarul aceluiasi partid, ce apare la 

Craiova, intitulat « Brazda nouà » cu data de 15 

ianuarie 1947. « Càtre voi milioane de cetàteni, 

si cetàtene, spune manifestul, - care cu sufletul 

încàlzit de dragoste de Neam si Tarà, v-ati dus 

la urne sà spuneti vointa voastrà cinstità – 

despre felul cum trebuie si de càtre cine trebuie 

cîrmuità aceastà tarà, ne îndreptàm cuvîntul 

nostru de multumire si admiratie ». Urmeazà 

mai departe samavolniciile sàlbatice ale 

guvernului fatà de opozitie, falsificarea 

alegerilor. « Cu toate nelegiuirile lui, guvernul 

nu a fost în stare sà stoarcà majoritàti. Guvernul 

a càzut în alegeri. Lumea întreagà cunoaste 

vointa adevàratà a Tàrii, cunoaste minciuna si 

frauda guvernului. Se stie cà parlamentul lui nu 

poate lega destinele neamului ». Atasez aci 

foaia cu acest manifest epocal, pentru a se 

vedea cuprinsul lui întreg. 

Vineri 24 ianuarie 

 In Polonia ceea ce era de asteptat s-a 

împlinit. Guvernul de acolo, în totul asemànàtor 

guvernului românesc, a reusit în alegeri ( !) cu o 
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majoritate zdrobitoare. Opozitia lui Mikolaicik 

nu a obtinut nici 8%. Despre aceste alegeri 

Radio Londra a spus cà sunt o farsà (…) 

Miercuri 5 februarie 

 Continutul tratatului (v. foaia de jurnal 

alàturatà) de pace cu România s-a publicat în 

ziarele de ieri. Dupà cum se vede, noi pierdem 

definitiv Basarabia si nordul Bucovinei, iar 

clauzele economice sunt foarte grele. O clauzà 

care ne îngrijoreazà e aceea cuprinsà în art. 21, 

din care putem deduce cà nu vom scàpa în 

curînd de armata rusà de ocupatie care ne va 

aduce în cea mai cumplità mizerie. In acest 

articol desi se spune cà armata de ocupatie va 

fi retrasà în timp de 90 de zile de la ratificarea 

tratatului de càtre reprezentantele nationale 

respective, totusi se adaugà : « Uniunea 

Sovieticà îsi rezervà dreptul de a pàstra pe 

teritoriul român forte armate care ar putea fi 

necesare pentru mentinerea liniilor de 

comunicatie ale armatei sovietice cu zona 

sovieticà de ocupatie în Austria ». Si cum 

numàrul acestor trupe nu e limitat prin tratat, 

Rusia va putea spune cà toate trupele aflate 

acum în România îi sunt necesare ! 

 Acest tratat a fost semnat pînà azi în 

capitalele respective de Byrnes, Molotov si 

Bevin, urmînd ca ceilalti, precum si delegatia 
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românà, sà semneze la Paris în ziua de 10 

februarie, adicà la termenul fixat dinainte. 

 Delegatia românà compusà din Tàtàràscu, 

Pàtràscanu etc., a si plecat la Paris în acest 

scop. 

 Englezii în urma numeroaselor si 

repetatelor atentate cu bombe si în umra 

jignirilor aduse în continuu armatei engleze de 

ocupatie în Palestina de càtre cete de teroristi 

evrei, au luat dispozitia ca în timpul cel mai 

scurt sà fie evacuati din Palestina femeile, 

copiii si civilii, cetàteni englezi. De sigur au luat 

aceste màsuri în vederea unor operatiuni 

despre care pînà acum nu se stie în ce vor 

consta (…) 

Miercuri 12 februarie 

 Luni 10 februarie s-a semnat la Paris 

tratatul de pace cu tàrile « satelite ». Niciuna 

din aceste tàri nu a fost multumità cu conditiile 

impuse, dar delegatii lor au fos obligati sà le 

semneze. Iugoslavia a declarat cà nu va renunta 

niciodatà la revendicàrile sale contra Italiei 

(Triestul si alte teritorii) ; în Italia vii 

manifestatii la Roma unde s-au produs ciocniri ; 

Bulgaria, prin dimitroff, primul ministru, si-a 

manifestat « indignarea sa » împotriva faptului 

cà nu i s-a dat Tracia, pentru a avea trecerea 

liberà la Marea Egee (dupà cum se vede aceastà 

tarà satelità are pretentii pe care poate nu le-ar 



 551

fi putut formula nici chiar dacà ar fi luptat 

alàturi de aliati) ; ministru de externe român, 

Tàtàràscu, a declarat ca foarte grele clauzele 

economice din tratat, dar n-a suflat un cuvînt 

împotriva pierderii Basarabiei si a Bucovinei de 

nord. E de observat cà semnarea acestor 

tratate nu aadus prea mare bucurie în lume, càci 

situatia încà nu se vede bine làmurità înainte de 

încheierea tratatului cu Austria si Germania. 

 Duminicà au avut loc alegeri în Rusia 

pentru Sovietul suprem. Populatia a votat cu 

« mare entuziasm ». Stalin a obtinut 

unanimitatea ! Cînd nu existà opozitie, se 

întelege cà nu poate fi altfel (…) 

Miercuri 19 februarie 

  Agentia rusà Tass transmite urmàtoarea 

informatie publicatà azi în ziarele românesti. In 

ziua de 10 februarie, în senatul american, 

senatorul MacKeller “si-a permis”, zice agentia 

Tass, sà întrebe, adresîndu-se d-lui Acheson, 

sub-secretar de stat, urmàtoarele: “Nu credeti 

cà dacà Rusia ar poseda bomba atomicà, ea ar fi 

pus mîna pe Europa întreagà si pe întreaga 

lume?” Ca ràspuns la acest atac “grosolan”, 

spune mai departe agentia Tass, d-ul Acheson 

a declarat: “Politica externà a Rusiei sovietice 

este agresivà si expansionistà”. In ziua de 14 

februarie (continuà informatia) d. Molotov a 

adresat o notà d-lui Smith, ambasadorul 
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Statelor Unite la Moscova, în care aratà cà 

guvernul sovietic atrage atentia guvernului 

Statelor Unite asupra purtàrii incalificabile a d-

lui Acheson care si-a permis, cu toate cà ocupà 

un post oficial în senat o declaratie ostilà, 

grosolanà si compromitàtoare îndreptatà 

împotriva Uniunii Sovietice. 

 Tot din ziarele de azi aflàm cà Statele 

Unite au ràspuns la aceastà notà, ràspuns al 

càrui cuprins deocamdatà e necunoscut. 

 (Observ cà rusii pot trata fàrà nici o jenà 

pe americani si englezi reactionari si 

impreialisti, dar dacà un american sau un englez 

spune aceasta rusilor, provoacà, dupà cum se 

vede, o notà diplomaticà continînd calificative 

foarte tari) 

 Astàzi ninge, bate un vînt puternic si 

viscoleste. Desigur la noapte nu vor mai putea 

circula trenurile. Iarna aceasta a fost extrem de 

asprà nu numai în România, dar în toatà Europa. 

In Germania fluviile au înghetat si nu se mai pot 

face transporturi. In Anglia unde de obicei iarna 

e dulce, e un ger cum nu a fost poate niciodatà. 

Din cauza lipsei de carburanti care nu se pot 

transporta tot din cauza intemperiilor (trenurile 

si vapoarele nu pot circula), curentul electric s-

a redus enorm, ceea ce a silit numeroase 

industrii sà înceteze lucrul. Din aceastà cauzà 
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sunt acum fàrà lucru 1.500.000 muncitori. 

Acelasi ger stàpîneste în Franta si chiar în Ialia. 

 In Franta lucràtorii tipografi, care pretind 

màrirea salarilor, s-au pus în grevà. Din acestà 

cauzà ziarele franceze se tipàresc în tàrile 

vecine. 

 Ministerul Economiei Nationale al 

României a dat o decizie prin care interzice 

oricàrui locuitor, chiar la orase, sà aibà o 

cantitate de fàinà mai mare de 15 kg., socotità 

începînd de acum pînà la recolta nouà (adicà 

pentru cel putin 5 luni). Avem informatii cà 

echipe de ale administratiei vor veni si în orase 

prin casle locuitorilor pentru a ridica tot ce va 

trece peste cantitatea indicatà. Cum în mod 

oficial se dà la Craiova pîine de douà ori pe 

sàptàmînà, cîte 250 grame, adicà 500 grame pe 

sàptàmînà, si dacà la aceastà cantitate se 

adaugà 100 grame pe zi cît se lasà acelora ce 

si-au putut face cu mari sacrificii o proviziune 

de fàinà, însemneazà cà ratia de pîine pe 

sàptàmînà este de 1200 grame, adicà 170 grame 

pe zi. Se întelege cà acei care nu si-au fàcut o 

proviziune, vor mînca 70 grame pe zi. 

 In toatà tara, dar mai ales în Moldova, 

situatia alimentarà continà a fi aproape 

disperatà. Presedintele Truman al Americii, 

fiind informat cà în România sunt multi oameni 

care mor de foame, atrimis cîteva vapoare de 
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cereale, însà cu dispozitiunea ca ele sà fie 

împàrtite de Crucea Rosie Americanà (altminteri 

le-ar lua rusiicàrora nu le pasà cà românii mor 

de foame). Un ziar englez, vorbind despre 

foametea din România, spune cà situatia e adusà 

nu numai de cei doi ani de secetà, dar si de 

împrejurarea cà România are prea multà lume 

de hrànit (cred cà aceasta e o aluzie la 

numeroasele trupe ruse care si-au adus si 

familiile). 

 In Craiova nu se dà luminà electricà decît 

vreo douà ore, de la 8 seara la 10. Restul serii 

trebuie sà ne servim de làmpi cu gaz. Dar nu se 

gàseste gaz (îl ia tot rusii), cum nu se gàseste 

nici motorina care pune în miscare masinile 

electrice. Ne gîndim sà facem un fel de festilà 

care sà ardà în gràsime de porc. Dupà cum se 

vede, ne întoarcem la vremurile primitive. 

Vineri 21 februarie 1947 

 Alàtur  aci tàietura din ziarul « Timpul » 

cu data de azi, în care se vede declaratia pe 

care presedintele Truman a fàcut-o cu ocazia 

dispozitiei ce a dat sà se ajutoreze cu alimente 

populatia din Moldova, din sînul càreia au murit 

de foame mii de oameni, si mor în fiecare zi cu 

sutele. Alimentele vor fi împàrtite, spune 

declaratia, sub supravegherea Crucii Rosii 

americane, reprezentantii Statelor Unite liberi 

fiind sà urmàreascà astfel cum vor socoti 
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nimerit distribuirea în tarà a acelor cereale. S-a 

cerut guvernului român sà dea garantii cà 

produsele ce se procurà de Statele Unite « vor 

fi întrebuintate în mod efectiv pentru a 

împiedeca repetarea unor situatii ca cea de 

azi » si i s-a pus si alte conditiuni, ca, spre ex., 

sà nu se întrebuinteze nici un fel de cereale 

pentru plata reparatiilor. Acest act de mare 

umanitate al Presedintelui Truman, actul lui 

crestinesc pentru muritorii de foame din 

România, constituie în acelasi timp o asprà 

dojanà fàcutà, pe de o parte, guvernului român 

care a dat tot rusilor, làsînd populatia tàrii sà 

moarà de foame, pe de altà parte rusilor, càrora 

putin le pasà dacà mii re români mor de foame. 

De altfel, cei care au ascultat Radio America au 

auzit un comentariu în care se spune cà 

guvernul român, în dorinta lui de a se face 

plàcut rusilor, a ridicat toate alimentele ce le-a 

putut gàsi, dîndu-le puterii ocupante. 

 Trebuie, în legàturà cu cele de mai sus, 

sà notez aci, cà fiind întrebati Moldovenii ce vin 

în Oltenia, pentru a gàsi de lucru ca sà poatà 

trài sau ca sà se înapoieze cu un sàcut de grîu 

sau porumb pentru familiile ce mor de foame, 

ràspund cu totii cà din zecile de mii de vagoane 

ce s-au ridicat din Oltenia sub pretextul cà se 

trimit Moldovenilor, nu a ajuns la ei absolut 

nimic. 
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 A murit zilele trecute la Paris, unde tràia, 

Elena Vàcàrescu, scriitoare si luptàtoare în 

capitala Frantei pentru sprijinirea intereselor 

României. Corpul defunctei, conform ultimei 

sale dorinte, va fi adus în România. 

 In ziarele de azi se publicà stirea cà 

generalui Marshall, ministru de externe al 

Statelor Unite, în numele guvernului american, a 

ràspuns la nota sovieticà în legàturà cu 

declaratia sub-secretarului de stat, Dean 

Acheson, despre care am scris aci în nota din 

19 februarie. In ziare nu se aratà continutul 

ràspunsului, dar la radio s-a comunicat cà încà 

se spune în Statele Unite, unde e o adevàratà 

democratie, orice ales al natiunii are dreptul sà 

punà întrebàri ministrului respectiv, si acesta e 

dator sà ràspundà, exprimîndu-si si el pàrerea 

lui. Cà, deci, sinceritatea ministrului Acheson nu 

se poate socoti ostilitate. 

 Dupà cum rezultà dintr-un articol publicat 

din ziarul « Liberalul » de azi, articol care se 

referà la un discurs al lui Churchill în Camera 

Comunelor, situatia grea din Anglia nu se 

datoreazà numai intemperiilor, dar si greselii 

guvernului care, luînd puterea, în loc sà 

procedeze la o refacere a tàrii, s-a apucat sà 

introducà reforme sociale, ca nationalizàri, 

socializàri etc., împiedicînd astfel initiativa 

particularà. O experientà la fel de dàunàtoare s-
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a produs în Franta. Din cauza relei situatii adusà 

de aceste numite socializàri, primul ministru 

francez, Ramadier, socialist, a declarat de 

curînd în Camera francezà cà este timpul ca 

nationalizàrile sà fie oprite, si cà guvernul 

francez nu va mai trece nici o institutie 

particularà în domeniul public. 

Vineri 28 februarie 

 Urmînd exemplul presedintelui Truman, 

Anglia a hotàrît si ea sà trimità pentru muritorii 

de foame din Moldova 50 vagoane de alimente 

concentrate din stocurile armatei engleze de 

ocupatie din Italia. Gestul acesta al poporului 

britanic, care în momentele de fatà suferà si el 

de multe lipsuri, a impresionat profund pe 

români. Ambasadorul României la Londra 

(Franasovici), într-o declaratie ulterioarà fàcutà 

presei engleze, a aràtat cà actuala foamete din 

Moldova depàseste tot ce s-a pomenit în istoria 

României si a Europei. Aceastà declaratie 

merità însà o observatie : cui se datoreazà 

aceastà nemaipomenità foamete în România, 

dacà nu guvernului, al càrui reprezentant este, 

si care a dat tot rusilor, fàrà a protesta, ori ai 

càrui partizani, cu cerealele strînse din restul 

tàrii ca pentru Moldoveni, si-au fàcut afacerile ? 

 La Constanta a si sosit primul vapor 

american cu alimente care se vor transporta cu 

trenul în regiunile înfometate. 
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 Se spune cà presedintele Truman ar fi 

declarat cà fapta rusilor de a fi îngràmàdit în 

România nu numai atîta armatà, dar care au 

adus la noi si sotiile si copiii acestora, pentru a 

fi hràniti tot de noi, din care cauzà românii mor 

de foame ; este o crimà împotriva umanitàtii 

(…) 

Luni 3 martie 

 Din ziarele de azi (« Timpul » si 

« Liberalul ») aflàm urmàtoarele : 

 Un deputat, Rizescu-Brànesti, un om, se 

pare, cult si locuind la tarà, a îndràznit sà spunà 

în Camerà adevàrul guvernului în privinta 

utilajului agricol, propunînd ca tractoarele si 

alte masini expropriate propietarilor si devenite 

fier vechi, sà fie redate fie proprietarilor de la 

care s-au luat pentru a se încerca asupra lor o 

reparatie, fie chiar altora care si-ar lua acest 

anagajament, dupà care a adàugat cà « astàzi 

totul este organizat pentru a se distruge, nu 

pentru a se repara ». Se întelege cà aceastà 

interventie prin care se spune adevàrul, a dat 

nastere la ironii sau proteste violente. 

 « Liberalul » întreabà « Scînteia » 

comunistà, càreia nu-i scapà nimic din cele ce 

se petrec în tarà si în stràinàtate, cum se face 

cà pînà acum ea nu a aflat de darul generos pa 

care Anglia l-a fàcut poporului român (alimente 

pentru înfometati). « Cum se face cà primul 



 559

oficios al guvernului nu este încà informat, sau 

dacà este totusi, de ce atîta discretie ? ». 

      E de observat aici cà Bulgaria 

trimitînd pentru înfometatii români 10 vagoane 

de alimente, toate ziarele regimului au ridicat în 

slavà acest gest. Cehoslovacia trimite si ea 100 

vagoane alimente. 

 Teroristii evrei aà sàvîrsit zilele acestea 

noi atentate împotriva englezilor. Astfel ei au 

aruncat în aer clubul ofiterilor britanici omorînd 

numeroase persoane. Au mai produs cinci 

explozii în regiunea portului din Haiffa ! 

 Maresalul rus V. Sokolovski, comandantul 

zonei de ocupatie sovietice din Germania, a 

adus comandantilor englez si american ai 

zonelor respective din Germania, acuzatia cà 

prin fuziunea economicà ei pun la cale fuziunea 

politicà a Germaniei si cà pun economia 

germanà la dispozitia « monopolistilor anglo-

nord-americani ». Generalul american Clay si 

maresalul englez Sholto Douglas au ràspuns « în 

termeni vigurosi”, contrazicînd afirmatia 

ruseascà, si la rîndul lor au adus contraacuzatii 

autoritàtilor sovietice. 

 Churchill continuà atacurile împotriva 

guvernului laburist spunînd, între altele : 

« Structura economicà si financiarà a tàrii 

noastre este azi primejduità din cauza proastei 

legislatii si gresitei administratii a guvernului 
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socialist. Imperiul britanic se scufundà. Cred cà 

este o chestiune urgentà de datorie publicà 

pentru fiecare din noi sà luàm toate màsurile ce 

stau în puterea noastrà, sà aducem sfîrsitul 

rapid al acestei guvernàri”. 

Miercuri 5 martie 

 In Camera Comunelor a fost, în ziua de 3 

martie, o zi agitatà cu privire la Palestina. 

« Strigînd plin de mînie si agitînd o telegramà, 

d. Winston Churchill, seful opozitiei, a întrebat 

în sedinta de luni a Camerei Comunelor pe 

membrii guvernului cît sînge va mai trebui sà 

curgà înainte de a se lua o hotàrîre cu privire la 

Palestina » (aluzie la noul atentat comis de 

teroristii evrei împotriva clubului englez de care 

am vorbit în nota cu data 3 martie) si a mai pus 

si alte întrebàri, cerînd ca însusi primul 

ministru, Atlee, sà ràspundà. Intr-un ràspuns 

provizoriu, ministrul coloniilor a aràtatn, între 

altele, cà în Palestina s-a proclamat stare de 

asediu ( e curios cà ultimul atentat s-a produs 

chiar dupà proclamarea stàrii de asediu) si a 

recunoscut cà pînà acum nu s-a executat nici 

una din condamnàrile la moarte pronuntate 

împotriva evreilor.(« Timpul » cu data joi 6 

martie). 

 Ieri, marti, s-a semnat la Dunckerque 

(Franta), tratatul de aliantà pe 50 de ani între 

Franta si Anglia, prin care pàrtile contractante 
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se obligà a veni imediat una în ajutorul alteia 

atunci cînd oricare din aceste tàri ar suferi o 

agresiune din partea Germaniei sau oricàrui alt 

stat. 

 Presedintele Truman, în vizità în Mexic, a 

pronutat un discurs în acel oras, în care, între 

altele, a spus : « Noi stim cà maximum de 

libertate si demnitate a individului nu poate fi 

obtinut sub dictaturà » iar, mai departe : 

« Evenimentele dintr-o tarà pot avea efect 

puternic asupra altor tàri. Comunitatea 

natiunilor este interesatà de violarea de càtre 

oricare din membrii sài a principiilor acceptate 

de càtre guvernele nationale. Desconsiderarea 

legii într-o tarà poate ameninta existenta însàsi 

a legilor de care depinde existenta tuturor 

natiunilor”. 

 Cu prilejul discutiei unei legi prin care 

actualul guvern vrea sà agraveze si mai mult 

pedepsele din legea sabotajului si a speculei, 

ziarul “Timpul” de azi publicà un articol intitulat 

“Spectrul controlorilor”, prin care se cere 

guvernului sà remedieze adevàrata cauzà a 

scumpetei lucrurilor (prin faptul cà nu se dau 

materii prime fabricilor la preturile fixate de 

guvern, din care cauzà aceste materii prime 

sunt cumpàrate de la tîrgul negru cu preturi 

mult mai mari, iar comerciantii cumpàrà si ei de 

la fabrici cu preturile astfel majorate), - iar nu 
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la efecte, ajungîndu-se astfel la rezultatul sà fie 

pedepsiti oamenii pe care i-a adus în aceastà 

situatie însusi metodele guvernului. (Citind 

acest articol, care vorbeste de plaga 

controlorilor, ràmîi cu impresia cà acest guvern 

nu urmàreste altceva decît distrugerea 

industriei si a comertului. Si te mai întrebi : cum 

se pot gàsi materiile prime la unii indivizi 

speculanti, pe cîtà vreme statul nu le procurà ? 

Cum au ajuns aceste materii prime în mîna 

numai a unora ? Acestia nu cumva sunt 

protejatii regimului ?). 

Luni 10 martie 

 Astàzi s-a deschis la Moscova conferinta 

pentru pace cu Austria si Germania, de care 

depinde pacea întregii lumi. Rezultatul ei se 

poate spune cà e asteptat de întregul glob. La 

conferintà iau parte, pe lîngà reprezentantii 

Rusiei, ministrii de externe cu expertii ce îi 

însotesc, al Statelor Unite (generalul 

Marschall), al Angliei (Berin), al Frantei 

(Bidault). 

 Modul cum se comportà în momentul de 

fatà Anglia, dà impresia de slàbiciune. Astfel, 

chiar dupà declararea stàrii de asediu în 

Palestina, noi atentate ale evreilor s-au produs. 

Prin împuscàturi si aruncàtoare de mine, ei au 

incendiat clàdirea serviciului de sigurantà 

britanic din Tel-Aviv. Cititorii acestei stiri se 
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întreabà : ce fel de pazà fac trupele engleze 

cînd dau posibilitatea atacatorilor sà incendieze 

si acum clàdirile lor si încà pe aceea a 

serviciului de sigurantà ? De altfel englezii au si 

declarat cà vor sà pàràseascà Palestina, làsînd-

o în seama ONU-lui. 

 In Grecia, de asemenea, o situatie care 

aratà slàbiciunea englezilor. Desi se aflà ramatà 

de a lor acolo, si pe deasupra si comisia 

instituità de ONU pentru cercetarea chestiunii 

dacà Albania, Bulgaria si Serbia ajutà pe 

comunistii greci în contra guvernului si armatei 

grecesti ; - ràzboiul civil continuà. In acelasi 

timp, Anglia a declarat cà ea nu poate sà ajute 

economiceste Grecia ; din aceastà cauzà 

presedintele Truman a propus Congresului sà 

aprobe un ajutor economic de 250 milioane 

dolari Greciei. 

 Se pare cà si în Mediteranà si Orientul 

Mijlociu, situatia Angliei este subredà. Iatà ce 

spune o stire de la Washington (« Timpul » de 

azi) : Cercurile politice americane adaugà cà 

mesajul ce se va adresa în curînd natiunei de 

presedintele Truman, va contine precizàri 

referitoare la politica generalà pe care Statele 

Unite înteleg s-o urmeze nu numai în Grecia ci 

si în Mediteranà, si probabil în Orientul Mijlociu, 

ca si în alte pàrti ale lumii « unde imposibilitatea 

pentru Marea Britanie de a face fatà 
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angajamentelor sale, pune Statelor Unite o 

problemà pe care presa americanà continuà sà o 

socoteascà cea mai gravà dupà intrarea 

natiunilor americane în ràzboi ». 

 Oare sà se adevereascà prevestirea pe 

care Churchill a fàcut-o actualului guvenr 

englez (laburist), cà el va distruge imperiul 

englez? 

Marti 11 martie 

 “Adevàrul” de azi, într-un articol cu titlul 

“Cifre dureroase”, dupà ce reproduce actele 

oficiale, cà pe luna februarie a.c. au fost în 

municipiul Iasi 100 nasteri si 335 morti, se 

întreabà care e cauza acestei mortalitàti 

anormale. A fost vreo epidemie, sau oamenii au 

murit de foame? Si cere autoritàtilor sà dea o 

explicatie. 

 Atasez aci o tàieturà tot din « Adevàrul », 

în care e publicat un schimb de note 

americano-sovietic în legàturà cu situatia 

internà din Ungaria aude au fost arestati peste 

50 deputati, mici agrarieni, iar deputatul Kovats, 

secretarul partidului micilor agrarieni, partid 

despre care se stie cà a obtinut o mare 

majoritate în alegeri, a fost arestat de însàsi 

autoritatea militarà sovieticà. Dupà cum se vede 

din nota americanà, starea actualà de lucruri 

rezultà rezultà din amestecul stràin în politica 

internà a tàrii (reiese destul de transparent cà 
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amestecul stràin e cel rusesc), care dînd sprijin 

comunistilor unguri, aflati în Ungaria într-o 

neînsemnatà minoritate, voiestesà-i impunà 

tàrii. « Nefiind în stare, zice nota americanà, sà-

si realizeze scopurile lor politice prin procesul 

constitutional normal, comunistii unguri 

împreunà cu alti membri ai blocului de stînga, au 

încercat sà implice numerosi reprezentanti ai 

partidului majoritàtii micilor agrarieni sà 

slàbeascà pozitia parlamentarà pa care acest 

partid o ocupà prin alegerile poporului ungar » 

etc. 

 Joi 13 martie 

 Ziarele au relatat la timp cà atunci cînd 

ministrii de externe ai marilor puteri, Statele 

Unite, Anglia si Franta, au sosit la Moscova, 

unde au fost invitati, în vederea Conferintei de 

Pace, ei au fost primiti la garà sau la aeroport 

de unul din adjunctii lui Molotov, ministru de 

externe rus. M-am întrebat eu si s-au întrebat 

si altii, de ce nu s-a deranjat sà primeascà pe 

musafirii invitati acela care e egalul lor în grad, 

care în acelasi timp e si gazda, ci a trimis pe un 

subaltern ? 

 La Conferinta Pàcii din Moscova, Molotov 

aduce învinuire americanilor si englezilor cà în 

zonele din Germania ocupate de ei nu au 

dezarmat complet fortele germane si nu au 

distrus industriile de ràzboi. Generalul Marshall, 
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reprezentantul Statelor Unite, a ràspuns cà 

fortele germane sunt dizolvate într-o largà 

màsurà, a fost distrus materialul de ràzboi, de 

asemenea distruse într-o largà màsurà 

instalatiile defensive ale Germaniei, iar 

potentialul de ràzboi limitat într-o màsurà 

considerabilà. 

 In « Timpul » de azi citim : « Washington 

si (Rador) « Statele Unite aude gînd sà ia noi 

màsuri într-un viitor apropiat în urma 

respingerii notei nord-americane de càtre 

guvenrul sovietic », a declarat d. Acheson, 

secretarul adjunct al departamentului de stat, 

referindu-se la respingerea de càtre guvernul 

rus a notei nord-americane privitoare la 

activitàtile sovietice în Ungaria. D. Acheson nu 

a precizat de ce nautrà vor fi aceste màsuri ». 

 Ziarul « Liberalul » sub titlul « Ajutorarea 

Greciei » scrie între altele: ”Locul Marii Britanii 

urmeazà sà-l preia Statele Unite. Este clar ca 

lumina zilei cà nu poate fi vorba numai de o 

ràspundere financiarà, cînd aceasta decurge de 

pe urma evenimentelor politice si a luptelor de 

guerilà. Dacà Proiectul preseditelui Truman 

este aprobat de Senatul american, Statele Unite 

vor ocupa o pozitie politicà actibà în Balcani, cu 

repercusiunile inerente acestui act ». Iar mai 

departe aratà cà presa americanà relevà cà de 

la intrarea Statelor Unite în ràzboi, ele nu s-au 
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gàsit în fata unor evenimente mai grave, dat 

fiind cà urmeazà sà preia angajamente ce au 

revenit Marii Britanii pînà acum, nu numai în 

Mediteranà, dar si în Orientul Mijlociu si în alte 

pàrti ale lumii ». 

 Se pare cà un cuvînt de ordine incità în 

toatà Europa pe comunisti. Dupà cele întîmplate 

în Ungaria, în tara noastrà atacuriledin partea 

presei guvernamentale impotriva opozitiei se 

întetesc, dupà cum observà ziarul « Liberalul ». 

In Belgia, pentru a provoca dificultàti 

guvernului, cei 4 ministrii comunisti au 

demisionat. In Franta, la o sedintà a Adunàrii 

nationale s-au produs violente incidente între 

liderul comunist Thorez si Pierre André, 

deputat al partidului republican al libertàtii. 

Vineri 14 martie 

 (Vezi nota de la 15 martie, unde e atasatà 

o foaie din « Liberalul » unde discursul lui 

Truman e mai complet). 

 Se pare cà ceva nou se pregàteste în 

lume. Evenimentele mari se asteaptà. Iatà 

simptomele. Presedintele Truman, în fata 

Congresului si Senatului american, reunite, a 

lua, dupà cum relateazà cei care au ascultat 

Radio-Londra, pozitie directà si categoricà 

împotriva bolsevismului. Ar mai fi declarat cà 

acesta e ultimul avertisment ce se dà Rusiei. In 

ziarul « Timpul » de azi este publicat un 
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rezumat, desigur nu numai trunchiat, dar si mult 

desfigurat. Totusi chiar din ce s-a putut 

publica, rezultà îndeajuns pentru a se întelege 

care e fondul discursului. Astfel în ce priveste 

Turcia, presedintele Truman a spus cà 

integritatea Turciei ( se întelege usor care e 

statul ce vrea sà atace integritatea Turciei), 

este esentialà pentru mentinerea ordinii în 

Orientul Mijociu. Mai departe : unul din 

principalele obiective ale politcii externe a 

Statelor Unite este crearea unor conditii în care 

noi si alte natiuni vom fi în stare sà ne 

manifestàm felul nostru de viatà liberi de 

constrîngeri. Dupà ce aratà cà în acest scop s-a 

dus ràzboiul împotriva Germaniei si Japoniei, 

continià : « Noi nu ne vom realiza însà 

obiectivele noastre dacà nu suntem dispusi sà 

ajutàm popoarele libere sà-si mentinà 

institutiile lor si integritatea lor nationalà 

împotriva unor miscàri care cautà sà le impunà 

regimuri totalitare (de sigur aluzie la Rusia). 

Aceasta nu este altceva decît recunoasterea 

fàtise cà regimurile totalitare impuse popoarelor 

libere, prin agresiune directà sau indirectà, 

mineazà temeliile pàcii internationale si deci 

securitatea Statelor Unite ». Pe lîngà 

împrumutul ce se cere a se acorda Greciei si 

Turciei, recomandà « sà se autorizeze 

trimiterea unui personal nord-american civil si 
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militar în Grecia si Turcia, la cererea acestor 

tàri, pentru a participa la ajutorul material ( ?) 

ce ar umra sà fie furnizat ». Recomandà apoi sà 

se acorde de asemenea autorizatie pentru 

instruirea unui personal grec si turc anume 

ales. In sfîrsit, cere ca Congresul sà dea 

autorizatia care sà permità folosirea cît mai 

rapidà si mai eficace de bunuri-provizii si 

echipament necesare din fondurile ce ar urma 

sà fie autorizate. 

 Mi se pare, de asemenea, simptomatic 

faptul cà Rusia a chemat la Moscova pe 

ambasadorii sovietici de la Washington, Londra 

si Paris pentru consultàri ( ?) 

 Ministrul Frantei în Bulgaria, « care a fost 

molestat de militieni » (se spune cà prin 

violarea regulilor internationale, autoritàtile 

bulgare au intrat cu forta în legatie pentru a 

face perchizitii), a fost rechemat de guvernul 

francez, astfel cà relatiile diplomatice dintre 

Bulgaria si Franta sunt ca si rupte. 

 Simptomatic e de asemenea faptul cà în 

Camera englezà Churchill, dupà ce a criticat 

încà odatà violent politica guvernului, a propus 

o motiune de neîncredre ; cum însà laburistii au 

majoritatea în parlament, motiunea a fost 

respinsà de 371 voturi contra 204. 

 Un alt incident este cà în România au 

început arestàrile de oameni ai opozitiei. In 
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Craiova au fost arestati pînà acum se spune 

cinci persoane. Dupà cît se vede se procedeazà 

ca în Ungaria. 

Sîmbàtà 15 martie 

 In ziarul « Liberalul » de azi e publicatà cu 

mai multe amànunte cuvîntarea presedintelui 

Truman. Din el se vede atacul direct împotriva 

Rusiei si e de o importantà universalà. 

« Popoarelor din mai multe tàri de pe glob li s-a 

impus de curînd regimuri totalitare (adicà 

dictatoriale, nota mea) împotriva vointei lor. 

Guvernul Statelor Unite a portestat adesea 

împotriva constrîngerii si intimidàrii cu violarea 

acordului din Yalta, în Polonia, România si 

Bulgaria…Un fel de viatà este bazat pe vointa 

majoritàtii si se distinge prin institutii libere, 

guverne reprezentative, alegeri libere, 

eliberarea de oprimarea politicà. Cel de al 

doilea fel de viatà este bazat pe vointa unei 

minoritàti impusà cu sila majoritàtii. El se 

bazeazà pe teroare si oprimare, presà si radio 

controlate, alegeri aranjate si suprimarea 

libertàtii individuale. Cred cà treuie sà ajutàm 

popoarele libere sà-si stabileascà propria lor 

soartà în propriul lor fel ». 

 Atasez aici întreg ziarul « Liberalul » 

care, în calitatea lui de ziar de opozitie, ca si 

toate ziarele independente, apare numai în douà 
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pagini, fiindcà nu i se dà hîrtie. In el se vede si 

discursul lui Bevin la Moscova. 

 Se spune cà în toatà tara s-au produs 

arestàri de membrii ai opozitiei. 

 Asearà la radio Londra si America s-a 

comunicat cà în acele tàri s-a primit protestul 

partidelor de opozitie din România, printre care 

si cel al lui C. Titel Petrescu, protest prin care 

aceste partide de opozitie se plîng cà în tara 

noastrà guvernul, sustinut la cîrmà de sovietici, 

continuà sà lipseascà poporul de libertàtle 

prevàzute în tratatul de pace si cà acum se 

produc arestàri în toatà tara. 

Duminicà 23 martie 

 In Conferinta de la Moscova pentru pacea 

cu Germania, acordul cu Rusia si în parte cu 

Franta merge greu. Citind cuvîntàrile lui 

Molotov, ràmîi cu impresia cà Anglia si Statele 

Unite se aflà la Moscova în calitate de acuzate, 

iar nu se State care s-au dus acolo pentru 

încheierea pàcii cu Germania. Se întelege cà si 

reprezentantii acestor tàri nu se lasà datori cu 

ràspunsul. 

 Dean Acheson, secretarul adjunct al 

deparamentului de stat (externe) al Statelor 

Unite, a fàcut în ziua de 21 martie, în fata 

Comisiei afacerilor stràine a Camerei 

reprezentantilor, declaratii în care se constatà 

încà odatà clar (dupà discursul presedintelui 
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Truman) atitudinea Statelor Unite fatà de Rusia. 

El a anuntat cà departamentul de stat pune la 

dispozitia presei documente ce au fost tinute 

secrete pînà acum, privind împrejuràrile care au 

fàcut necesar ajutorul Statelor Unite càtre 

Grecia si Turcia. (Se referà desigur la un viitor 

atac rusesc împotriva Greciei si Turciei, sau în 

roice caz la ajutorarea elementelor comuniste 

care, dupà cum se stie, în Grecia au început 

atacul împotriva fortelor guvernamentale). 

 Mai departe, fiind întrebat dacà un guvern 

chinez dominat de comunisti ar fi un pericol 

pentru Statele Unite, Dean Acheson a ràspuns : 

existenta unor guverne dominate de comunisti 

în oricare parte a lumii ar fi periculoasà pentru 

securitatea Statelor Unite. A adàugat apoi cà 

preocuparea Statelor Unite fatà de mentinerea 

libertàtii si independentei Turciei este în 

legàturà cu o presiune externà mai degrabà 

decît internà, asupra acestei tàri. El a refuzat sà 

identifice puterea care ar exercita aceastà 

presiune (ca si cum ar fi greude ghicit). 

(Din « Jurnalul de dimineatà » nr. 69/24 martie 

1947) 

 Se aude cà ordinul ce se dàduse armatei 

rusesti de a pàràsi România a fost 

contramandat. Plecarea rusilor s-ar fi amînat. 

 Un fapt foarte curios: la gara Craiova si 

în alte pàrti în oras s-au instalat din nou sirene. 
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Instalarea lor s-a fàcut desigur din ordinul 

rusilor. La ce se asteaptà ei oare? 

 S-a încàlzit binisor ; astàzi în timpul zilei 

au fost 20 grade. Nu mai existà nicàieri urme de 

zàpadà, nici chiar acolo unde au fost gràmezi 

mari. 

 Bugetul României pe anul acesta este 

alcàtuit dintr-o sumà de lei fantasticà : 40 mii 

de miliarde, adicà 40 trilioane lei. Iatà unde ne-

a adus ocupatia ruseascà si administratia 

româneascà. S-au mai scumpit si acum de 

curînd taxele postale de 5 ori, taxele de timbru 

de 10 ori, taxele de telefon, si e vorba ca taxele 

la radio sà se fixeze la 500 mii lei pe an ! In 

timpul acesta functionarii continuà sà primeascà 

4-6 sute mii lei lunar, adicà pînà la cel mult 20 

mii lei pe zi, cînd kilogramul de carne a ajuns la 

40 mii lei, fasolea la 40-50 mii lei etc. 

 Se spune cà pentru luna martie s-ar 

acorda functionarilor o gratificatie egalà cu 

leafa ; dar ce însemneazà aceasta pentru 

nevoile lor ? 

Marti 25 martie 

 De 5-6 zile la Craiova nu mai este curent 

electric nici màcar o orà pe zi. Pierd industiile 

care întrebuinteazà curent electric, peird 

întreprinderile de cinematograf, pierd mediciisi 

clientii lor care au nevoie de acest curent în 

masinilelor electrice. Si o duc foarte greu 
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locuitorii orasului care nu au gaz sà punà în 

làmpi. Se spune cà tot combustibilul îl iau rusii. 

 Iatà ce gàsesc mai important în ziarele de 

azi. 

 Presedintele Truman a dat ordin tuturor 

departamentelor si organelor guvernului 

Statelor Unite sà elimine din servicii persoanele 

« neleale ». Din protestul ziarului comunist 

englez “Dailly Worker”, ar rezulta cà 

functionarii americani “neleali” ar fi aceia ce ar 

avea simpatii pentru rusi. 

 Maresalul Tito al Serbiei a dat ordin sà 

fie concentrati pe douà luni ofiterii de rezervà. 

E nevoie de concentràri acum, cînd se discutà 

încheierea pàcii? Ordinul e semnificativ. In 

Grecia se dau lupte sîngeroase. Trupele 

guvernamentale grecesti atacà acum si cu 

avioane si artilerie formatiunile de partizani. 

 Ambasadorul Statelor Unite în Polonia, 

care a fost chemat la Washington, si a avut 

audientà la presedintele Truman, a declarat 

presei cà nu se va mai întoarce la postul sàu. 

Aceasta e într-o anume màsurà o rupere de 

relatii cu guvernul polonez, comunist, aflat 

complet sub influnenta ruseascà. 

Joi 3 aprilie 

 Regele George al Greciei, abea asezat din 

nou pe tronul tàrii sale, a murit marti, dintr-un 
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atac de cord. In locul sàu s-a urcat pe tron 

printul Paul, fratele sàu, mostenitorul tronului. 

 Duminicà, la solemnitatea de la 

Bruneville, a vorbit generalul De Gaulle. 

Declaratiile fàcute de el sunt, dupà ziarul 

« Liberalul », de o însemnàtate politicà 

covîrsitoare, el respingînd tendintele 

extremistilor de a monopoliza meritul si gloria 

miscàrii de rezistentà în scopuri egoiste si 

partizane. El a spus : « Ambitiile si 

supralicitatiile partizane care pretind sà-si 

atribuie miscarea de rezistentà în totul sau în 

parte, constituie un sacrilegiu plin de 

vulgaritate ». Iar mai departe : « Poporul nostru 

are ràni grave, dar e suficient sà-i asculti inima 

sa nenorocità bàtînd, pentru a întelege cà el 

vrea sà tràiascà, sà se vindece, sà prospere. Va 

veni ziua cînd respingînd jocurile sterile si 

trecînd la reforma planului planului prost 

construit în care se ràtàceste si natiunea si în 

care se descalificà statul, masa imensà a 

francezilor se va aduna în jurul Frantei ». La 

solemnitatea unde s-a pronuntat discursul, au 

luat parte si ministrii Angliei si Statelor Unite ; 

Cuvîntarea aceasta e aspru criticatà de 

partidele de stînga, si mai ales de cel comunist. 

 Bugetul României încà nu a fost aprobat 

de aceea se reuneste Camera, din cauza 

neîntelegerilor dintre partidele ce compun 
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guvernul. Comunistii pretind cà bugetul (alcàtuit 

de ministrul de finante Alexandrini din gruparea 

Tàtàràscu) nu e destul de « democratic » si 

« progresist », adicà nu apasà destul de bine 

asupra burgheziei. 

 Pînà la votarea lui, care s-a amînat 

pentru sfîrsitul lunii, s-a aprobat o 

douàsprezecime, adicà un buget pe o lunà. Prin 

legea respectivà s-au fàcut deodatà impozitele 

elementare (agricol, clàdiri, comercial etc.) de 5 

ori mai mari decît anul trecut. Pentru un hectar 

de pàmînt va trebuisà se plàteascà deci cel 

putin 250.000 lei impozit pe an. Acest guvern 

va aduce în sapà de lemn tara deja sàràcità. 

Càci de unde vor putea scoate oamenii aceste 

enorme sume ? 

 In atelierele rusesti de lîngà casa noastrà 

nu se mai lucreazà cu atîta febrilitate. Cea mai 

mare parte din autocamioane ori au fost 

vîndute, ori au fost càrate în Rusia. Au mai 

ràmas putine în curtea atelierului si într-o curte 

vecinà. In curtea Liceului Regina Elisabeta, care 

era plinà de asemenea autocamioane, nu mai 

este acum nici unul, si locul a fost arat cu 

plugul. De pe clàdirile fabricii unde sunt 

atelierele, s-au ridicat portretul mare al lui 

Stalin si alte tablouri colorate, precum si 

steagurile rosii. Au mai plecat si cîtiva rusi din 

oras, dar totusi au mai ràmas destui. Pe toate 
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stràzile te întîlnesti cu ei, si continuà a se hràni 

din sàràcia noastrà si încà cà mai trimità si în 

tara lor. 

 Astàzi s-a anuntat la Radio Bucuresti cà 

ministrul Rusiei la Atena a pàràsit Grecia 

împreunà cu personalul legatiei, ràmînînd în 

Atena un girant. Oare care sà fie cauza ? 

Hotàrîrea Statelor Unite de a ajuta Grecia, 

ancheta ce se face în Grecia si statele limitrofe 

de comisia numità de Consiliul de Securitate 

pentru a se vedea cauzele ràzboiului civil din 

Grecia, ori altceva ? 

Sîmbàtà 6 aprilie  

 Auzisem, dar nu-mi venea sà cred.Am 

vàzut scris negru pe alb în ziar cà functionarii 

administrativi si tehnici superiori din 

întreprinderile industriale, comerciale, bànci, 

asiguràri si cooperative ; vor fi plàtiti cu salarii 

variind între 3.500.000 lei lunar si 7.051.000 

lei, adicà 17.000 si 33.000 lei ora (Un 

functionar superior al statului abia primeste pe 

o zi cît primeste un salariat dincei mai de sus 

pe o orà) ; iar muncitorii manuali, dupà clase, 

vor fi plàtiti cu sume variind între 1.331.000 lei 

si 3.162.000 lei ; adicà cu mult mai mult decît 

un consilier de Casatie).  

 Intreprinderile care vor plàti asemenea 

salarii vor fi nevoite sà scumpeascà de 10 ori 

preturile care sunt si azi inabordabile, si astfel 
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va fi sàràcit complet restul populatiei care 

trebuie sà cumpere, sau va aduce o stagnare si 

o mizerie completà. Desigur cà acesta e scopul 

guvernului român : sà sàràceascà populatia 

pentru ca în urmà sà-i impunà metodele sale de 

aservire, dupà metoda comunistà. 

 La ce rezultate au ajuns aceste ideologii 

de stînga, se vede dintr-un articol publicat azi 

în « Liberalul ». Ministrii respectivi francezi au 

raportat în Camerà cà etatizarea gazului si 

electricitàtii a înregistrat un deficit de 18 

miliarde franci, cu toatà sporirea tarifelor, iar 

deficitul pe 1947 al càilor ferate etatizate este 

prevàzut la la 18 miliarde franci. De asemenea 

institutiile de asiguràri au mari deficite (acesta 

e desigur si motivul pentru care America achità 

Frantei împrumutul pe care-l promisese în 

principiu). 

 Si ziarul « Liberalul », comentînd aceastà 

situatie, spune : « Esecul nationalizàrilor 

înseamnà începutul unei noi ere politice. Càci 

nimeni nu va pretinde cà extrema stîngà îsi mai 

are o ratiune de existentà, atunci cînd vechile ei 

idealuri se pràbusesc succesiv. De aci înainte 

nu se va mai putea vorbi maselor ca pînà acum, 

de suprimarea proprietàtii particulare ca fiind 

menità sà înlàture magic toate neajunsurile… 

Aplicarea extremismului duce în mod necesar la 

dàrîmarea lui însusi ». 
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 La Consiliul de Securitate (ONU) unde se 

dezbate chestia albanezà adusà în discutie de 

Anglia (minarea canalului Corfu unde au fost 

avariate vase engleze si tragerea cu tunul de pe 

coasta albanezà), au fost vii discutii, 

reprezentantul Rusiei executînd dreptul de veto. 

Atunci reprezentantul Angliei (Sir Alexander 

Codogan) a spus între altele : « Pentru aceasta 

am cerut Consiliului sà examineze chestiunea si 

iatà-ne cu Consiliul pus în fata unei obstructii 

complete, sterpe si neputincioase…S-ar putea 

ivi cazuri mai urgente si mai amenintàtoare. 

Putem noi, dacà Consiliul de Securitate este 

gîtuit acum printr-un singur vot, sà avem 

încredere cà el va fi în stare sau va fi dispus sà 

se ocupe în mod eficace de asemenea cazuri ? » 

etc. Ca urmare reprezentantul Angliei a cerut 

trimiterea chestiunii în fata curtii internationale 

de justitie. 

 Conducàtorul de azi al Serbiei, Tito, a 

tinut în fata Camerei o cuvîntare în care a 

atacat fàrà nici o retinere Statele Unite si 

Anglia ca puteri impreialiste care amenintà 

pacea. E de remarcat cà de douà ori pînà acum 

Serbia a cerut ajutoare economice Statelor 

Unite, care însà au refuzat. 

Luni 7 aprilie 

 Presedintele Truman a tinut sîmbàtà o 

cuvîntare la dineul annual oferit de partidul 
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democrat, dineu la care au participat delegatii a 

48 state (ce compun Statele Unite). Acest 

discurs este tot atît, dacà nu si mai important, 

decît acela pe care l-a pronuntat acum 3 

sàptàmîni. El a spus între altele : « Nu vrem 

ràzboi », dar a adàugat :  « Trebuie sà actionàm 

la timp, pînà a nu fi sosit momentul, pentru a 

înlàtura un început ce mocneste si care ar putea 

sà se întindà asupra lumii întregi…Stim cum 

izbucneste focul. Am vàzut si mai înainte : 

agresiunea celui puternic împotriva celui slab, 

fàtis, prin folosirea fortei armate, si în secret, 

prin infiltrare. Stim cum se ràspîndeste focul si 

stim cum sfîrseste ». Amintind apoi de o 

scrisoare a lui Thomas Jefferson (pe timpul 

presedintelui Monroe), presedintele Truman a 

continuat : «  Noi la fel ca Jefferson, am fost 

martorii unor violàri atroce ale drepturilor 

natiunilor. Si noi le-am socotit drept prilejuri 

care nu trebuiesc socotite. Si noi am exprimat 

protestarea noastrà ; trebuie sà facem 

protestarea noastrà eficace, ajutînd acele 

popoare ale càror libertàti sunt periclitate de 

presiuni stràine… Ajutînd natiunile libere sà-si 

mentinà libertatea, întàrim Natiunile Unite în 

îndeplinirea functiei lor… Este necesarsà tinem 

o fortà militarà suficientà pentru a convinge 

lumea cà întelegem sà facem fatà ràspunderilor 

noastre ». El a sfîrsit cuvîntarea sa repetînd 
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juràmîntul lui Thomas Jefferson : « Am jurat la 

altarul lui Dumnezeu ostilitate fermà împotriva 

oricàrei forme de tiranii asupra constiintei 

omului » (Dupà « Jurnalul de dimineatà » de azi). 

 Intrebarea este acum : ce vor face 

conducàtorii Rusiei în urma acestui discurs ? 

Vor întelege sà lase din ghiarele lor popoarele 

pe care le-au ocupat si pe care le stranguleazà, 

sau vor prefera ràzboiul ? 

 Ziarele începînd de azi se vînd cu 5.000 

lei numàrul (de la 1.000 lei cît a fost pînà acum). 

Pretul acesta enorm e rezultatul nesàbintei 

urcàrii salariilor lucràtorilor. Un functionar 

public, ca sà poatà citi un singur ziar pe zi, 

trebuie sà cheltuiascà un sfert din leafa sa 

lunarà. Desigur cà mare parte din populatie, 

chiar pretul de pînà acum i se pàrea mare, nu va 

mai putea citi ziarul. Poate a fost si scopul 

guvernului ? 

 Conducerea partidelor liberal si national 

tàrànesc au comunicat formatiunilor judetene sà 

nu primeascà înscrieri de indivizi ce au fàcut 

parte din blocul partidelor de la guvern. Oare au 

început unii sà pàràseascà partidele blocului ? 

Citim, pe de altà parte, în ziare, cà comunistii au 

exclus 7 din partizanii lor de oarecare 

importantà « pentru cà au càlcat morala 

partidului » (au început sà fie nemultumiti de 

actiunea conducerii comuniste). 
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Marti 8 aprilie   

 In ziarul « Adevàrul » de azi în “tableta” 

sa zilnicà, Tudor Arghezi, vorbind depre situatia 

ce s-a creat ziarelor prin acordarea unor salarii 

de milioane lunar fiecàrui lucràtor, de 

scumpirea hîrtiei etc., ajunge la concluzia cà 

multe ziare îsi vor înceta aparitia. « Trei patru 

ziare, zice dînsul, sunt în preziua ultimului lor 

numàr de aparitie, cerutà cu chenar negru 

împrejur. Altele vor pieri la rîndul lor. Se va 

asterne peste presà cimitirul dorit de oamenii 

care dau problemelor de viatà, necurpinse de 

sinceritatea mintii si de impreativul datoriei, 

sloutia mortii ». 

 In altà ordine de idei, el vorbeste de 

vremea pàtulelor îmbelsugate de altà datà, cînd 

si starea de rob era preferabilà stàrilor de 

stàpîn de azi. 

 In timp ce Tudor Arghezi spune cu 

sinceritatea si cunoscutul sàu curaj aevàruri 

crude, de altà parte tot un scriitor, unul care a 

fost altà datà atît de mult iubit de popor, M. 

Sadoveanu, prezideazà un parlament proclamat 

ca atare prin fals, sprijinà alcàtuirea unor legi 

ce ruineazà tara, stà într-o clàdire si o fermà 

care nu e a lui, si proclamà cà « lumina vine de 

la ràsàrit », adicà de la poporul care a 

îngenunchiat complect România, i-a luat toate 
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libertàtile si a dus-o în cea mai neagrà stare de 

mizerie(…) 

Sîmbàtà 12 aprilie 

 (Ajun de Pasti) Joi la ora 10 dimineata am 

plecat din Craiova ca sà mergem la Plenita 

pentru zilele Pastilor, împreunà cu sotia mea, cu 

tràsura cu cai adusà de nepotul nostru Nicu de 

la Plenita. Drumul nu a avut farmecul de altà 

datà. Pe de o parte lipsurile si constrîngerea 

generatà din cauza ocupatiei rusesti ; favorizatà 

de guvernul sustinut de ei, pe de alta lipsa de 

ploi si în primàvara aceasta, care face sà se 

usuce pàmîntul, si grîul verde ce s-a putut 

semàna sà tînjeascà, iar aràturile pentru porumb 

sà nu se poatà face, si în sfîrsit vîntul rece de la 

apus care ne-a bàtut în fatà tot timpul, toate 

acestea împreunà ne-au fàcut sà nu mai simtim 

bucuria de altà datà a drumului, si sà mergem 

posomorîti. Starea noastrà moralà a avut si mai 

mult de suferit vàzînd prin satele pe care le-am 

stràbàtut grupuri de moldoveni, plecati din 

satele lor din cauza foametei, purtînd pe mînà 

pînzeturile ce le mai aveau acasà, spre a le vine 

pentru un sàcut de grîu sau porumb pe care sà-l 

ducà, dacà vor fi làsati, celor ràmasi acasà. Alti 

moldoveni s-au oprit în diferite sate pentru a 

munci cu ziua ca sà se hràneascà pe ei si pe cît 

va fi cu putintà sà ajute si pe cei de acasà. Dar 

si prin satele Doljului bucatele s-au împutinat 
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pentru cà au fost ridicate spre a fi date rusilor. 

Si acum putinul grîu sau porumb ce a mai 

ràmas, si mai ales în urma ultimei scumpiri de 

10 ori a muncii si màrfurilor de càtre acest 

guvern care vrea sà aducà în sapà de lemn pe 

toatà lumea, a ajuns la pretul de 300.000 lei 

banita de 15 chilograme. 

 Privitor la ridicarea salariilor a 

lucràtorilor din întreprideri, am fàcut si eu, si 

odatà cu mine si altii, urmàtorul rationament. 

Lefurile au fost dintr-o datà înzecite. Ca 

urmare, costul màrfurilor se va ridica si el de 

10 ori. Pentru lucràtor nu e nici un avantaj cà 

are acum un salariu de 10 ori mai mare, càci va 

trebui sà-l cheltuiascà plàtind preturi crescute 

în aceeasi proportie. Dar, dupà pàrerea mea, nu 

prea tîrziu se va vedea cà ridicarea aceasta de 

salarii va aduce mizeria lucràtorilor si 

decàderea industriilor si comertului. Intr-

adevàr, în afarà de lucràtori, mai sunt în tarà 

oameni, si acestia formeazà majoritatea, care 

nu-si pot màri veniturile. Astfel sunt micii 

proprietari, functionarii publici si marea masà a 

tàranilor. In momentul de fatà populatia ruralà 

nu mai posedà din produsul muncii sale de anul 

trecut, adicà din cereale, nimic. El prin urmare 

nu-si poate face nici un fel de venit. Cu ce dar 

vor plàti toti acesti oameni màrfurile al càror 

pret s-a înzecit ? Prin urmare cea mai mare 
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parte nu vor putea cumpàra nimic, iar multi se 

vor abtine sà dea asemenea preturi. Rezultatul : 

producàtorii de màrfuri, patronii, nu vor putea 

vinde si ca urmare nu vor putea plàti 

lucràtorilor salariile. Si atunci, lucràtorii care la 

prima vedere s-ar pàrea avantajati prin salariile 

urcate, vor fi cei dintîi care vor suferi : salariile 

lor nu vor mai putea fi deloc plàtite. Ce va urma 

atunci ? Desigur, guvernul, condus de fractiunea 

comunistà, prin aceastà manevrà urmàreste 

ceva. Starea de haos si sàràcie îi vor servi în 

planurile lor. Inainte de a pleca din Craiova, mi-

a spus depozitarul de ziare de la care luam în 

toate zilele un jurnal sau douà, cà ducînd cu 

màrirea salariilor si a pretului hîrtiei, ceea ce a 

dus la scumpirea ziarului : la 5.000 lei ; 

vînzarea ziarelor s-a redus la un sfert. 

 Multe din ziare îsi vor înceta aparitia. 

 Ajungînd la Plenita, iatà ce am auzit de la 

un sofer care face transporturi de persoane (în 

camioneta lui încap 10 persoane) de la Craiova 

la Plenita si invers, cà costul benzinei care pînà 

mai zilele trecute era de 1000 lei litrul, s-a 

ridicat dintr-o datà la 25.000 lei litrul. Din 

aceastà cauzà el se va vedea nevoit sà ridice 

pretul transportului pentru o persoanà la 

250.000 lei (60 km.). Dar atunci cîti vor mai 

càlàtori ? Si bietul sofer era foarte îngrijorat din 

aceastà cauzà. 



 586

 Am ajuns la plenita la ora 3 ½ dupà 

prînz.Vîntul rece care a bàtut dinspre apus, a 

adus cu sine si mase de nori. Nopatea a început 

sà cadà o ploaie màruntà care a durat si a doua 

zi, ieri. Semànàturile s-au înviorat si datà cu ele 

si bietii oameni. Insà temperatura e scàzutà, 4-6 

grade deasupra lui zero. Cumnatul meu are un 

aparat de radio foarte bun. Am ascultat Radio 

America, jurnalul în limba românà, transmis prin 

postul de Radio Londra. Am aflat cà în tara 

româneascà guvernul a arestat 250 membrii ai 

partidului national tàrànesc, 100 membrii ai 

partidului liberal, 20 membrii ai partidului social 

democrat independent. Sefii acestor partide, 

Maniu, Bràtianu si Titel Petrescu, au trimis din 

aceastà cauzà, si pentru lipsa de libertàti din 

tarà, proteste marilor puteri si ONU-lui. Am mai 

aflat urmàtoarele : Generalul Marshall, ce se 

gàseste acum la Moscova pentru Conferinta 

care nu înainteazà de loc, a trimis lui Molotov o 

scrisoare prin care invità Rusia ( care azi ocupà 

jumàtate din Coreea) sà stabileascà acolo 

libertatea si sà lase ca tara sà-si numeascà un 

guvern care sà reprezinte vointa poporului, si 

aceasta cît mai curînd posibil. In Senatul 

american (unde se pare cà s-a aprobat ajutorul 

acordat Greciei si Turciei) diferiti senatori au 

combàtut politica de comunizare urmàrità de 

Rusia, si au invitat-o sà înceteze cu 
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infiltratiunile. Radio Moscova criticà aspru 

politica Statelor Unite si Angliei, acuzîndu-le de 

imperialism. 

Luni 14 aprilie 

 (A doua zi de Pasti). Fostul ministru de 

comert al Statelor Unite, Henry Wallace, se aflà 

acum la Londra, unde, fàrà nici o jenà, criticà 

actiunea presedintelui Truman, a guvernului si 

Camerelor Statelor Unite privitor la ajutorarea 

Greciei si Turciei, învinuind pe acesti oameni 

care nu vor decît libertatea omenirii, de 

imperialism. In Senatul american s-au ridicat 

voci împotriva atitudinii acestui om, care dupà 

Londra vrea sà se ducà în alte capitale, 

reprobînd discursurile lui (…) 

 In Plenita se gàsesc cîteva sute de 

moldoveni stabiliti pe la diferiti locuitori, plecati 

din satele lor din cauza foametei. Ei muncesc cu 

ziua ca sà aibà ce mînca si sà cîstige si ceva, 

mai ales în cereale, pentru cei de acasà. In casa 

de la via noastrà, primiti si angajati de cumnatul 

meu, se aflà zece moldoveni care muncesc cu 

ziua, fiind plàtiti fiecare cu 60.000 lei ziua de 

muncà. Douà zile înainte de Pasti, din cauza 

ploii, si zilele Pastilor ei nu au muncit ; totusi li 

s-a dat în tot acest timp hrana. 

Joi 17 aprilie 

 Asearà la radio Ankara am auzit 

urmàtoarele. O multime de armeni din Turcia 
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sau tàrile vecine au fost ademeniti de 

propaganda ruseascà sà treacà în Armenia 

sovieticà unde li se va da pàmînt si tot felul de 

înlesniri, unde adicà vor gàsi un adevàrat rai. 

Dar în foarte scurt timp cei prinsi cu aceste 

fàgàduieli, s-au convins cà « raiul bolsevic » e 

un adevàrat iad, nici un fel de înlesnire, din 

contrà numai munci excesive la care au fost 

obligati, hranà proastà si neîndestulàtoare, 

complectà lipsà de libertate, adicà robia. Din 

aceastà cauzà multi din ei au început sà fugà 

încerînd sà treacà granita în Turcia. O parte din 

ei însà au fost prinsi de rusi si împuscati chiar 

lîngà granità, altii au reusit sà scape, povestind 

autoritàtilor turcesti tot ce au pàtimit. 

 Ne-a mai informat radio Ankara cà în 

parlamentul Statelor Unite, un deputat aràtînd 

tendintele de expansiune ale Rusiei, avînd ca 

consecintà întinderea bosevismului care a 

desfiintat complet libertàtile omului ; a cerut 

ruperea relatiilor cu Rusia. 

Vineri 18 aprilie 

  Asearà la radio-America s-a comunicat 

cà generalul Marshall a avut o întrevedere cu 

Stalin, întrevedere prin care reprezentantul 

Statelor Unite ale Americii a expus punctul de 

vedere al guvernului sàu în ce priveste pacea 

cu Germania si alte importante chestiuni. Nu se 
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cunoaste rezultatul convorbirilor, dar se 

presupune cà ele nu au dus la o întelegere . 

 De asemenea, s-a comunicat cà ministrul 

de externe englez, Bevi, va pàràsi Moscova în 

cursul sàptàmînii viitoare, cu toti membrii 

delegatiei engleze la Conferintà. E de remarcat 

cà nu s-a fàcut în directia întelegerii privitor la 

pace, nici un pas important. 

 Radio america a mai comunicat cà o mare 

catastrofà a avut loc în America. Orasul Texas 

a fost complect nimicit de o explozie ce a avut 

loc pe un vas francez încàrcat cu nitrat din care 

se fabricà atît explozibilele cît si îngràsàmintele. 

Din explozie s-au aprins si numeroase vapoare 

ce s-au aflat în port, continînd petrol. Explozia 

nu numai cà a dàrîmat clàdiriele orasului, dar 

le-a si incendiat. Victime sunt peste 2.000 

morti si cîteva mii de ràniti. Cauzele exploziei 

nu se cunosc pînà acum. 

Sîmbàtà 26 aprilie 

 Neputîndu-se ajunge la o întelegere în 

privinta încheierii tratatului de pace cu 

Germania, si nici chiar cu Austria, de care 

depinde evacuarea de càtre trupele ruse a tàrii 

noastre, Conferinta de pace de la Moscova s-a 

închis. Viitoarea întrunire a celor 4 ministrii de 

externe va avea loc la Londra în noiembrie 

1947 !! Sperantele noastre au fost clar încà 
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odatà spulberate. Va trebui sà suferim ma 

departe lipsurile si opresiunea. 

 Preturile în tara noastrà au ajuns 

fantastice. Spre ex. în ce priveste càlàtoria cu 

trenul de persoane 600.000 lei drumul de la 

Craiova la Bucuresti cl. I, si cu putin mai mic cl. 

II. Acelasi pret cu autobuzul la care în plus se 

plàteste 10.000 lei de fiecare chilogram de 

bagaj ce se transportà. Cu trenul rapid drumul 

costà 1.200.000 lei. Taxa de telefoane s-a fixat 

la 400.000 lei lunar. O pereche de pantofi 

bàrbàtesti sau femeiesti costà la magazin 2-3 

milioane ; pe comandà 5-6 milioane. 

 O carte postalà 7000 lei ; marca postalà 

pe o scrisoare simplà 16.000 lei. 

 Un ou la Craiova 6-7 mii lei, la Bucuresti 

15.000 lei. Untul se vinde acolo cu 900.000 lei 

chilogramul, o gîscà cu 400.000 lei, o gàinà 

200.000 lei, un curcan 1.000.000. Chilogramul 

de fàinà de grîu, cînd se gàseste, costà 150.000 

lei. Pretul la spirtul rafinat a fost fixat de stat la 

1.350.000 lei litrul, iar al tuicii de monopol la 

350.000 lei, un creion 25.000 lei, o penità 5.000 

lei. 

 Industriasii si comerciantii avînd nevoie 

de mari sume de bani pentru a plàti salariile 

màrite de 10 ori si materiile prime sau màrfurile 

al càror cost a crescut si el în aceeasi màsurà, 

nu gàsesc numerarul trebuincios. 
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Costul imprimàrii hîrtiilor-monedà fiind 

de peste 2.000 lei de fiecare, s-a uat hotàrîrea 

sà nu se mai imprime hîrtii de 500, 1.000 si 

2.000. Astfel vom ajunge sà vedem în curînd cà 

cea mai micà hîrtie-monedà va fi cea de 5.000 

lei. 

Joi 1 mai 

 Generalul Marshall, ministru de externe 

al Statelor Unite, înapoindu-se la Washington a 

fàcu mai întîi un raport presedintelui Truman 

despre cele constatate la Moscova, unde 

Conferinta de pace a esuat, fatà fiind si fruntasii 

Camerei reprezentantilor. Ce a spus acolo 

generalul Marshall nu se cunoaste. A doua zi s-

a adresat la radio poporului nord-american, 

spunînd între altele : « Acordul a fost fàcut 

imposibil la Moscova deoarece Uniunea 

Sovietelor a insistat asupra unor propuneri care 

ar fi stabilit în Germania un guvern centralist 

adecvat, pentru a pune mîna pe un control 

absolut al tàrii care ar fi condamnatà 

economiceste. 

 Germania arfi ipotecatà dacà ar remite o 

mare parte din productia ei cu titlul de reparatii 

îndeosebi Uniunii Sovietelor…S-au adus 

acuzatii de delegatia sovietelor si s-a dat o 

interpretare a acordului de la Potsdam si 

celelalte acorduri, care se deosebeste complet 

de fapte asa cum au fost ele întelese sau 
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cunoscute de delegatia nord americanà ». 

Referindu-se la convorbirea ce a avut cu Stalin, 

care a cerut ràbdare si sà nu se arate nimeni 

pesimist, Marshall spune :  « Noi însà nu putem 

ignora factorul timp implicat aci. Refacerea 

Europei a fost cu mult mai înceatà decît s-a 

asteptat. Fortele de dezintegrare devin 

evidente. Bolnavul se pràbuseste în vreme ce 

doctorii delibereazà. Astfel eu cred cà actiunea 

nu poate astepta compromisul prin sleire. Noi 

probleme se ivesc zilnic. Trebuie luatà fàrà nici 

o întîrziere orice actiune posibilà pentru a se 

face fatà acestor probleme presante ». S-a 

ocupat apoi de problema germanà de reparatii, 

de frontiera polonà, germanà, de tratatul cu 

Austria, si a încheiat : « Starea lumii de azi si 

pozitia Statelor Unite impun dupà pàrerea mea o 

unitate de actiune din partea popoarelor nord-

americane ». 

 Ziarul american « Nex York Herald 

Tribune » (dupà care se publicà scurte note în 

presa româneascà de azi) observà cà generalul 

Marshall a respins orice idee de compromis si 

cà relatiile dintre U.S.A. si Uniunea Sovieticà 

intrà într-o nouà fazà. « Dacà acordul trebuie sà 

fie obtinut acum, -spune ziarul american-, el va 

fi fàcut prin metode diferite si mai substantiale 

decît în trecut ». 



 593

 Ziarul « Liberalul » de ieri, într-un articol 

intitulat « Apàrarea Omului », referindu-se la 

situatia din tara noastrà si poate si din alte tàri, 

face, între altele, urmàtoarea observatie : « O 

lume în care toti oamenii suferà, pentru absurda 

satisfactie de a vedea înfàptuit practic ceeace 

pàrea frumos într-o constructie teoreticà, este 

o lume dementà. Cu atît mai nebuneascà este 

lmea în care s-au uzat în asemenea màsurà 

resorturile sufletesti ale omului, încît el nu mai 

e în stare nici sà sufere si nici sà se bucure, ci 

numai sà se teamà ». 

Luni 5 mai   

 Guvernul a arestat la Craiova mai multe 

persoane dintre acelea care li se pare cà le-ar 

putea face opozitia. Printre cei arestati se alfà 

cîtiva avocati, dintre care trei fruntasi ai 

baroului Dolj, I. B. Georgescu, fost primar al 

Craiovei, si Iovipale, membru important al 

partidului national tàrànesc, si Georgescu-

Pitesti, membru al partidului socialist 

independent (C. Titel Petrescu). A mai fost 

arestat si un mecanic al càilor ferate care a 

figurat în trecutele alegeri pe lista opozitiei. Se 

crede cà vor fi si ei transportati la Pitesti, unde 

e sediul diviziei numità « Tudor Vladimirescu », 

organizatà în Rusia si utilizatà de actualul regim 

în planurile sale. 
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 In Franta partidul comunist, contrar 

angajamentelor luate atunci cînd împreunà cu 

alte partide au format un guvern de coalitie, de 

a nu ridica salariile, în timp ce preturile sà 

ràmînà pe loc sau sà scadà, sprijinà acum 

cererea lucràtorilor din unele uzine care cer 

màrirea salariilor declarînd grevà. Seful 

guvernului francez, Ramadierd, a cerut Camerei 

un vot de încredere, majoritatea (republicani si 

socialisti) au votat încrederea, comunistii au dat 

un vor de neîncredere. Rezultatul a fost cà 

ministrii comunisti din guvern au fost înlocuiti ( 

ei aveau si ministerul de ràzboi). Desigur cà 

acum comunistii vor incita la greve. Situatia 

politicà va fi tulbure în Franta (...) 

 Astàzi la o farmacie unde am fost, unui 

tàran peru executarea unei retete datà de un 

medic i s-a calculat pretul (dupà actualele tarife 

fixate de guvern) la 5 milioane si jumàtate lei. 

Tàranul a luat reteta si a plecat. Iatà ajuorul pe 

care acest guvern ce se intituleazà singur 

« guvern al poporului », îl dà poporului în 

suferintà. (Naftalina, acest pros atît de ieftin 

altàdatà, se vinde acum cu 1 milion lei 

chilogramul) 

Joi 8 mai 

 Nici pînà astàzi lefurile si pensiile publice 

nu au fost plàtite pe luna aprilie. Se pare cà nu 

sunt bani. Càci salariile functionarilor publici ca 
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si pensiile au fost màrite cam de 4 ori fatà cu ce 

sa plàtit pe luna martie. Experienta pe care 

acest guvern o face pe spinarea tàrii e 

dezastruoasà. Cu gîndul desigur de a ruina si 

restul de capitaluri, a màrit de 10 ori salariile 

lucràtorilor si pretul lucràrilor. Omul acum nu se 

gîndeste decît sà-si procure alimente care s-au 

scumpit groaznic. In magazinele cu alte màrfuri 

nu mai intrà aproape nimeni. Comerciantii, prin 

urmare, ca si industriasii care nu vor mai putea 

plasa màrfurile lor, nu vor putea plàti enormele 

impozite la care au fost supusi. Agricultorii care 

nu mai au nimic de vîzare, ba chiar mare parte 

din ei suferà de lipsuri, nici ei nu vor putea plàti 

impozitele, tot atît de mari, pe proprietàtile 

agricole. Ca urmare, Statul nu va putea încasa. 

 In legàturà cu ce se întîmplà în Europa, fie 

dupà sistemul comunist, fie dupà cel socialisto 

comunist, cum e în Franta, fie dupà cel laburist, 

cum e în Anglia, unde s-au aplicat reformele 

concepute de respectivele partide politice, ceea 

ce a adus, se poate spune la un adevàrat 

dezastru, în Camera de Comert dinWashington, 

Averell Harriman, ministrul de comert 

american, a spus între altele : « Popoarele 

libere din lumea întreagà privesc spre noi 

pentru pildà si conducere. Recordul american de 

realizàri economice, de la sfîrsitul ràzboiului 

încoace, este cea mai însemnatà pildà vie a 
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vigorii si soliditàtii filozofice a întreprinderii 

libere. In aceste zile cînd în alte tàri popoarele 

e »xperimenteazà cu institutiile lor sociale si 

economice (nationalizàri, planificàri, etc. nota 

mea), într-un efort de a gàsi o iesire din 

dificultàtile lor materiale si spirituale, o 

demonstratie practicà a posibilitàtilor 

institutiilor noastre libere este de cea mai mare 

importantà ». 

 Intr-o convorbire pe care Harold Stassen, 

candidat la presedentia Statelor Unite la 

alegerile din 1948, a avut-o cu Stalin, acesta 

din urmà a spus, între altele : « posibilitatea de 

a coopera (între state) existà totdeauna (cu 

toate divergentele de sisteme politice si 

economice), - dar nu totdeauna existà si dorinta 

de cooperare. Dacà una din pàrti nu vrea sà 

coopereze, atunci rezultatul este conflictul si 

ràzboiul. Tin sà declar cà Rusia vrea sà 

coopereze cu Statele Unite ». ( Dar dacà Statele 

Unite nu vor gàsi cà e cazul sà coopereze? 

Atunci rezultatul va fi ràzboiul? si cine-l va 

face ?)   

Vineri 9 mai 

 Arestàrile de cetàteni efectuate de 

guvern în toatà tara se înmultesc în fiecare zi. 

Numai în Craiova si judetul Dolj s-a arestat mai 

mult de 50 cetàteni. In toatà tara sunt desigur 

cîteva mii. Oamenii sunt luati de acasà si porniti 
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spre diferite centre de inernare, fàrà ca 

cinevasà aibà cea mai micà umbrà de vinà, decît 

poate pe aceea cà fac parte dintr-un partid 

politic de opozitie. Pentru ce oare, se întreabà 

toatà lumea, guvernul sàvîrseste aceste 

nesfîrsite abuzuri ? De ce se teme? 

 Ziarele de opozitie nu sunt làsate sà 

spunà un cuvînt despre înfàptuitele arestàri si 

sà protesteze. 

 Intr-o scurtà notà strecuratà la rubrica 

« Breviar extern », ziarul « Liberalul » de azi 

scrie urmàtoarele : « Guvernul francez a 

declarat cà Confederatia generalà a muncii si 

toate unitàtile sindicale vor înceta sà 

functioneze, deoarece aveau o tendintà 

comunistà ; Confederatia muncitorilor si 

sindicatelor recunoscute de ministerul muncii, 

nu sunt atinse în aceastà màsurà ». Printr-o altà 

notà anuntà cà Ministerul francez al muncii, 

care pînà acum a avut titular un socialist sau un 

comunist, a fost dat unui membru al partidului 

« Miscarea republicanà popularà », din care face 

parte si ministrul de externe Bidault. 

 La radio-Bucuresti azi s-a anuntat cà 

Brazilia a scos din lege partidul comunist si a 

operat numeroase arestàri printre sefii lui. 

 Guvernul român a luat dispozitia ca ziua 

de 10 Mai de mîine sà fie sàrbàtorità într-un 

cadru restrîns. La scoli elevilor li se vor tine 
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cuvîntàri de càtre profesori asupra însemnàtàtii 

zilei. Ei nu vor fi scosi ca altàdatà sà defileze. 

Màsura e desigur folositoare guvernului, càci 

elevii ar începe sà manifesteze cu entuziasm 

pentru rege, ceea ce ar fi un atac indirect 

împotriva guvernului si ocupantilor rusi. 

 Astàzi este sàrbàtoarea Zilei « Victoriei ». 

Poporul român, ca si alte popoare, ar putea 

spune acestei zile : ziua care a adus cele mai 

aspre înjosiri, lipsuri si robia. Càci ea nu a 

scàpat lumea de o tiranie decît pentru a aduce 

alta mult mai grea. 

Duminecà 11 mai 

  Românii arestati la Bucuresti de guvern 

au fost transportati si internati în închisoarea de 

la Craiova. Dintre ei fac parte unele 

personalitàti ca Slàvescu, fost ministru de 

finante, Purcan, profesor universitar etc. Cei 

arestati la Craiova si Dolj, împreunà cu cei 

arestati în Banat (care si ei au fost adusi la 

Craiova), au fost transportati în altà parte, se 

spune cà în închisoarea Gherla din Ardeal. Toti 

au fost si sunt tratati cu totul neomeneste. Au 

fost arestati din casele lor în timpul noptii, 

îmbràcati cu ce au putut apuca. Nu au voie sà 

primeascà de la rude nici rufe, nici 

îmbràcàminte, nici mîncare. Se spune cà li se dà 

ca mîncare màmàligà si fierturà de stir sau alte 

verdeturi. Nici unul din acesti oameni nu s-au 
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fàcut vinovati cu vreo faptà pedepsità de codul 

penal, càci ei, ca si întregul popor român, stiu 

foarte bine cà nu e acum momentul sà 

reactioneze într-un fel oarecare. Toatà lumea 

rabdà si tace. Si totusi, chiar fàrà nici o vinà, 

oamenii au fost arestati. 

 Asarà s-a comunicat la radio cà 

presedintele Truman al Statelor Unite a decorat 

pe Regele Mihai al României. Decoratia a fost 

înmînatà regelui într-un cadru solemn la Palatul 

regal din Bucuresti, de càtre o delegatie 

americanà. Prin aceasta credem cà s-a 

recunoscut nu numai curajul acestui tînàr rege 

la înfàptuirea armistitiului din 1944 si 

întoarcerea armelor împotriva nemtilor, dar si 

atitudinea lui actualà, demnà. 

 Astàzi de dimineatà la radio s-a spus cà 

partidul conservator englez, al càrui sef este 

Churchill, si partidul liberal englez s-au înteles 

sà porneascà o luptà comunà împotriva 

partidului laburist care dupà ei a ruinat Anglia. 

 La radio Londra s-a comunicat cà 

guvernul englez, ca si cel american, au 

cunostintà cà 400 vagoane fàinà trimisà de 

englezi si americani pentru populatia înfometatà 

din România (în afarà de cantitàtile de alimente 

ce s-au distribuit sub supravegherea Crucii 

rosii americane), au fost date de guvernul 

român rusilor. Radio Londra a accentuat cà dacà 
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si ancheta ce se va face va dovedi faptul ca 

adevàrat, se va merge pînà la ruperea relatiilor 

cu guvernul român. 

Joi 15 mai  

 Atasez aci partea din ziarul « Liberalul » 

în care a fost publicat textul complet al 

Decretului Presedintelui Truman pentru 

decorarea Regelui României. 

 Iuliu Maniu, presedintele partidului 

national tàrànesc, dupà ce a avut o convorbire 

cu membrii importanti ai partidului în privnta 

arestàrilor fàcute de guvern din membrii 

opozitiei ; s-a prezentat sefilor misiunilor 

engleze si americanà càrora le-a expus cazul, 

cerînd sà se ia màsuri de respectarea libertàtii 

cetàtenilor, prevàzutà formal si în tratatul de 

pace. 

 Guvernul italian, al càrui presedinte a fost 

De Gasperi, a demisionat. Cauza demisiei e 

urmàtoarea : primul ministru a voit sà 

completeze cabinetul cu cîtiva specialisti chiar 

din aceia care nu sunt înscrisi în partidele 

politice. Ministrii comunisti si o parte din cei 

socialisti au refuzat, temîndu-se sà nu fie 

majorati în guvern. Atunci primul ministru a 

prezentat demisia sa presedintelui republicii, De 

Nicola. Se asteaptà acum sà se vadà în ce fel se 

va forma noul guvern. 
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 Un America de Sud, pe lîngà Brazilia, a 

decretat ca ilegale pertidele comuniste si alte 

tàri ca Chile etc.(…) 

Vineri 16 mai 

 In « Liberalul » de azi se publicà stirea sà 

seful partidului liberal, C. I. C. Bràtianu, si seful 

partidului socialist independent, C. Titel 

Petrescu, au avut convorbiri separate cu Burton 

Berry, reprezentantul diplomatic al Statelor 

Unite. Deci doi oameni politici români au adus 

desigur la cunostintà reprezentantului american 

arestàrile efectuate de guvern printre membrii 

opozitiei si starea jalnicà a tàrii prin metodele 

politice si economice întrebuintate de guvern. 

Joi 29 mai 

 In Anglia are loc de cîteva zile un congres 

al partidului laburist, în care se va preciza 

politica internà si externà a guvernului 

respectiv. Cu ocazia acestui congres s-a tipàrit 

de càtre persoane ce reprezintà majoritatea 

partidului, intitulatà « Càrtile pe fatà », aprobatà 

în timpu congresului de comitetul executiv în 

care nu se stie exact ce e scris, dar în care se 

pare cà se ia si o pozitie împotriva pretentiilor 

sovietice ; aceastà carte se pare cà e o replicà 

la o altà carte tipàrità cu aceeasi ocazie de 

« rebelii » din partid, care sunt pentru o politicà 

alàturi de Rusia. In timpul congresului, 

presedintele consiliului de ministrii, Atlee, a 
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dezmintit acuzatiile « rebelilor », dupà care 

guvernul ar fi legat de o putere stràinà. « Din 

cauza cà ei sunt aserviti unei mari puteri, a spus 

d. Atlee, ne acuzà pe noi cà suntem aserviti 

alteia. Nu suntem subordonati nimànui ; noi 

càutàm colaborarea tuturor »(din « Liberalul » 

de azi). O altà stire scurtà din acelasi ziar are 

urmàtorul cuprins :  « In urma votului 

conferintei partidului laburist, prin care se 

interzice mebrilor partidului de a fi membrii ai 

asociatiei pentru amicitia anglo-sovieticà, lady 

Strabolgy a demisionat din postul de presedintà 

a acestei asociatii » (dacà partidul laburist e 

pentru colaborare cu toate popoarele, ce-l face 

sà opreascà înscrierea englezilor în aceastà 

societate de amicitie anglo-sovieticà ? Nu 

cunoastem dedesupturile si telurile ce se 

urmàresc). 

AHerbert Hoover, fostul presedinte al Statelor 

Unite, vorbind despre redresarea Europei care 

întîrzie, a spus între altele : «  Trecerea la 

socialism în Europa este unul din factorii  care 

întîrzie cel mai mult redresarea economicà a 

acestui continent ». 

 In urma formàrii guvernului francez fàrà 

comunisti, acestia din urmà au încercat sà 

provoace greve, începînd cu functionarii si 

muncitorii de la « gaz si electricitate ». Greva 

însà a fost repede împiedicatà de guvern, prin 



 603

rechizitionarea functionarilor si prin 

amenintarea cu înlocuirea muncitorilor prin 

militari. In acest scop primul ministru a stat de 

vorbà cu sefii armatei franceze. Se pare cà 

francezii încep sà se destepte din visul greu în 

care s-au aflat pînà acum. 

 Asa numitul parlament român, a votat fàrà 

discutie legea Oficiilor industriale, redactatà de 

ministrul comunist al comertului : Gheorghiu 

Dej, prin care cei interesati afirmà cà se va ràpi 

si ultimul rest de initiativà al industriasilor, 

punînd toate industriile sub controlul Statului, si 

cà aceasta va aduce o si mai mare decàdere a 

productiei. Dupà cum se vede, partidul comunist 

îsi urmeazà calea lui de a comuniza totul, punînd 

orice întreprindere sub controlul direct al 

statului. Acelasi parlament a votat legea prin 

care, dupà ce urcà de atîtea ori chiria plàtità la 

imobilele clàdite, obliga pe proprietar sà 

plàteascà un impozit la stat, începînd cu 60 pînà 

la 90 la sutà din chirie. Aceasta înseamnà 

desfiintarea proprietàtii, o adevàratà 

spoliere.(…) 

Marti 3 iunie 

 In Italia, fostul prim ministru, De Gasperi, 

fiind însàrcinat de presedintele republicii cu 

formarea noului guvern, dupà consultàri cu sefii 

diferitelor partide politice care nu au dus la nici 

un rezultat, a format guvernul cu personalitàti 
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din propriul sàu partid crestin democrat si cu 

cîtiva independenti (specialisti). Au fost exclusi 

prin urmare de la guvren reprezentantii 

socialistilor si comunistilor. Aceasta desigur nu 

e pe placul acelor partide, si mai ales nu e pe 

placul Rusiei care nu prevede o viatà lungà 

guvernului. La Ministerul de externe a fost 

numti contele Sforza. 

 In Ungaria s-au petrecut unele 

evenimente politice importante. Guvernul ungar 

a cerut autoritàtilor rusesti din acea tarà sà 

libereze pe Bela Covats, deputat si secretar al 

micilor agrarieni care are în Camerà 

majoritatea. Autoritàtile rusesti au ràspuns cà 

nu pot libera pe cel pretins, întucît instructia nu 

e terminatà si au trimis guvernului ungar copii 

de pe diferite declaratii ale lui Bela Covats din 

care ar rezulta cà din complotul urzit împotriva 

republicii ( !) ar face parte si primul ministru 

ungar. Cum acesta se afla în Elvetia într-un 

concediu de odihnà, guvernul ungar l-a rugat sà 

se înapoieze în tarà. Drept ràspuns, primul 

ministru si-a prezentat demisia, ràmînînd în 

Elvetia. Un nou guvern s-a format. Dedesubtul 

acestor turburàri nu este cunoscut. 

 Intre Statele Unite si Canada a intervenit 

o aliantà militarà. Rusia pretinde cà alianta 

aceasta duce la ràzboi, Statele Unite ràspund cà 
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pregàteste pacea. O întelegere la fel a avut loc 

de curînd între Turcia si Irak. 

 Azi de dimineatà s-a spus la radio 

România cà Statele Unite (din împrumutul ce a 

acordat Turciei) vor construi un port în Marea 

de Marmara. (…) 

 Zilele trecute a venit la noi în tarà 

patriarhul Alexei al Rusiei cu suita lui. Pentru 

timp de vreo douà sàptàmîni, cît va sta în tara 

româneascà, guvernul care l-a invitat va trebui 

sà cheltuiascà pentru el si suita lui, din bugetul 

sàrac al tàrii, cîteva zeci de miliarde. 

Miercuri 4 iunie  

 Ziarele de azi aduc stirea cà ministrul 

Statelor Unite la Budapesta a pàràsit Ungaria si 

cà Statele Unite au hotàrît sà nu mai acorde 

Ungariei împrumutul pe care-l promisese. 

Cauza acestor hotàrîri se vede din cuprinsul 

acelorasi ziare. In noul guvern ungar au intrat 

ca vice-presedinti ai consiliului un comunist si 

un socialist, iar titularul ministerului foarte 

important al internelor a fost numit tot un 

comunist, desi în parlament comunistii si 

socialistii se gàsesc într-o foarte redusà 

minoritate fatà de deputatii partidului micilor 

agrarieni. Se adaugà la aceasta faptul cà 

presedintele Camlin (un agrarian) a fost silit sà 

demisioneze, precum si faptul cà anterior, în 

afarà de deputatul Bela Covats au fost arestati 
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o sumà de deputati agrarieni. In toate aceste 

fapte, americanii desigur vàd presiunea rusilor 

ce ocupà Budapesta. Acesta e un ràspuns la 

schimbàrile de guvern din Franta si Italia pe 

care desigur rusii le atribuie americanilor.(…) 

Vineri 6 iunie 

 Radio Londra a comunicat asearà cà 6 

generali români si douà doamne au putut fugi 

din România cu avionul, aterizînd la Ankara. Se 

temeau desigur sà nu fie arestati în tara 

româneascà, unde atîtea personalitàti au fost 

arestate sub simple pretexte. 

Sîmbàtà 7 iunie 

 Senatul american a ratificat joi tratatele 

de pace cu Italia, România, Ungaria si Bulgaria 

(Camera reprezentantilor le aprobase anterior). 

Ràmîne acum sà ratifice aceste tratate si Rusia. 

 In Franta grevele care acum cîtva timp se 

pàrea cà se potoliserà, au luat în ultimul timp o 

mare dezvoltare. S-au pus în grevà functionarii 

si muncitorii de la càile ferate, astfel cà orice 

trafic a fost întrerupt în toatà Franta. Grevele 

sunt desigur sustinute de comunisti. Rezultà din 

acesta cà francezii si-au pierdut si patriotismul 

si întelepciunea. 

 Din mai mute pàrti auzim cà rusii care 

pleacà din România în tara lor (au plecat din 

Craiova cîteva trenuri cu soldati si ofiteri cu 

familiile lor), îsi aratà nemultumirea de a pleca 
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în Rusia. In tara româneascà ei munceau putin, 

aveau mult mai multà libertate si erau întretinuti 

pe cheltuiala si din alimentele noastre, chiar 

dacà românii erau amenintati sà moarà de 

foame ; plecînd în tara lor, ofiterii vor fi 

deblocati si trimisi la muncà nu acolo unde vor 

ei, ci unde vrea statul. Libertatea de care s-au 

bucurat în România, nu o vor mai vedea în tara 

lor. 

 S-a votat de asa zisul parlament o lege 

redactatà de ministrul de justitie, comunistul 

Pàtràscanu, prin care hotàrîrile date de 

diferitele comisii lipsite de juristi, privitoare la 

exproprierile de mosii, sunt considerate ca acte 

de guvernàmînt si nu pot fi atacate pe nici o 

cale în justitie ! Prin urmare orice abuzuri se 

vor fi sàvîrsit, ele sunt acoperite. Regimul dà 

încà odatà dovada de cum întelege el legalitatea 

si dreptul. 

 In Bulgaria, unul din sefii opozitiei a fost 

arestat, iar douà ziare ale opozitiei au fost 

suspendate. 

Sîmbàtà 14 iunie 

 Presedintele Truman a fàcut o vizità în 

Canada unde, în fata parlamentului canadian a 

tinut o cuvîntare în care între altele a spus: 

“Oamenii liberi de pretutindeni stiu cà scopul 

Statelor Unite este sà readucà lumea la sànàtate 

si sà restabileascà conditiuni în care oamenii de 
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rînd de pe pàmînt sà se poatà salva prin 

propriile lor puteri. » « Intelegem sà ne cheltuim 

energia si sà ne investim bunurile pentru 

promovarea refacerii lumii, sprijinind pe aceia 

care sunt capabili si dornici de a aduce 

contributia lor maximà la aceeasi cauzà. » 

« Intelegem sà ajutàm pe aceia care cautà sà 

tràiascà în pace cu vecinii lor, fàrà a constrînge 

sau a fi constrînsi, fàrà a intimida sau a fi 

intimidati. » « Intelegem sà sprijinim pe aceia 

care respectà demnitatea individualà, care îi 

garanteazà un tratament egal conform legii si 

care-i asigurà o cît mai largà libertate de a-si 

croi singur soarta si de a reusi în limitele 

capacitàtii sale. » (din « Liberalul » de azi cu 

data 17 iunie). 

 Sub titlul : «Nori grosi la orizont », ziarul 

« Liberalul » de azi publicà în prima coloanà, 

între altele, aceste rînduri : « Urmàrind 

evenimentele internationale, nu poti sà nu ai 

penibila impresie cà nori grosi persistà laorizont 

pe cerul politic », referindu-se prin aceste 

cuvinte la imposibilitatea în care marile popoare 

se gàsesc pînà azi de a stabili pacea pe pàmînt. 

Mai departe articolul adaogà : « Se va 

recunoaste cà generalul Marshall, în ultimul sàu 

discurs, s-a fàcut ecoul sentimentului unanim al 

opiniei publice, cînd a spus cà Europa nu mai 
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poate ràbda si deci pacea nu mai poate fi 

amînatà. » 

 Statele Unite au protestat la Sofia 

împotriva arestàrii fruntasilor opozitiei din 

Bulgaria. Intre altele s-a spus urmàtoarele în 

acest protest : « Cu diferite prilejuri guvernul 

Statelor Unite a exprimat în mod oficial adînca 

sa îngrijorare fatà de anumite evenimente 

politice din Bulgaria, care s-au prezentat ca o 

complectà nesocotire atît a spiritului cît si a 

literii acordului de la Yalta. » 

 Primul ministru bulgar, la aceastà notà, a 

ràspuns reprezentantului Statelor Unite : 

« Interventia unor tàri stràine nu face decît sà 

trezeascà bànuielile cà cei arestati aveau 

legàturi subterane în stràinàtate si cà ei vor fi 

judecati de Bulgaria, tarà suveranà, si nu la 

Londra sau Washington !! » 

 Statele Unite au trimis onotà si guvernului 

ungar prin care protesteazà fatà de ràsturnarea 

guvernului maghiar si cere làmuriri cu privire la 

partea pe care autoritàtile sovietice au avut-o 

în demisia primului ministru Ferentz Nagy. 

 In Camera comunelor au avut loc 

discutiuni cu prilejul arestàrilor efectuate în 

Bulgaria dintre sefii opozitiei, printre care 

Petcoff, fost prim ministru, de càtre guvernul 

bulgar. Ministrul englez de externe, Bevin, a 

spus cu ocaziaacelor discutii între altele : 
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« Reprezentantul politic britanic din Sofia a 

subliniat în fata primului ministru al Bulgariei la 

7 iunie preocuparea britanicà fatà de arestarea 

unie personalitàti publice respectate, ca d. 

Petcoff, a càrui atitudine curajoasà în cursul 

ultimilor ani ar fi trebuit sà-i cîstige respectul 

chiar si adversarilor sài. » 

 In Camera Lorzilor au avut loc dezbateri 

si în ce priveste evenimentele politice din 

Ungaria. Lordul Pakenham a spus cu aceastà 

ocazie cà orice abatere în aceastà tarà de la 

principiile democratiei va avea în mod necesar 

repercusuini serioase asupra relatiilor anglo-

maghiare, atît în domeniul politic c^t si în cel 

economic. A adàogat apoi cà partidul comunist 

în Ungaria axecutà actualmente un control 

asupra tàrii care depàseste cu totu sprijinul le 

care i-l acordà alegàtorii. (Nu a avut nici 10% 

din voturi). 

 Se încearcà si în Austria, ca si în Ungaria, 

de càtre comunisti sprijiniti de rusi, o schimbare 

în guvern în favoarea comunistilor care, ca în 

Ungaria, nu au avut nici 10 la sutà din voturi în 

alegeri. 

 In România, ministrul de externe 

Tàtàràscu a înaintat guvernului un memoriu care 

se pare cà a fost comunicat si sefilor opozitiei, 

prin care declarà cà guvernul prin actiunile si 

legile sale, nu numai cà nu a reusit în nimic 
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folositor pentru tarà, dar a dus la ruinà 

economia tàrii. De sigur se va fi criticînd în acel 

memoriu si actiunea ministrului de interne 

comunist care a dat ordin sà fie arestati fàrà 

nici o vinà sute de membrii ai opozitiei. 

 Sub pretextul de economii, guvernul a 

scos din functiuni un mare numàr de persoane, 

profesori universitari, magistrati, etc. O 

coincidentà curioasà a fost însà cà toti cei scosi 

din slujbe sunt mai ales acei care nu s-au 

înrolat în regimul prezent. 

 Revista « Ramuri » ce apare în Craiova 

sub egida Funatiei regale, si revista 

« Provincia » din Severin, au primit ordin de 

suprimare, cu toate cà nu a adresat vreo criticà 

guvernului ci s-au màrginit sà publice literaturà. 

Vina lor este cà nu au ridicat în slàvi regimul 

care a fericit tara ! (…) 

Joi 19 iunie   

 Stàzi maiorul rus împreunà cu sotia lui, ce 

locuiau în casa noastrà, el de doi ani, ea de 8 

luni, au plecat în Rusia pentru a nu se mai 

întoarce în tara noastrà. Contrar de ceea ce au 

avut de suferit alti craioveni din partea rusilor, 

noi nu am avut nici un motiv de nemultumire 

împotriva lor ; s-au purtat în mod civilizat si 

cuviincios. 

 Rusoaica a învàtat de la sotia mea si de la 

d-na Margareta multe lucruri din ale 
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gospodàriei si bucàtàriei, pe care nu le 

cunostea. De altfel , în general rusii au învàtat 

multe lucruri în România. Plecînd si-au luat 

ràmas bun cu o oarecare emotie, mai ales ea. 

Sunt sigur cà îsi vor aduce aminte cu plàcere de 

timpul petrecut în România unde au cunoscut ce 

este libertatea pe care n-a putut-o ràpi cu totul 

românilor regimul de la putere, si traiul linistit. 

Acum în tara lor nu se stie ce vor face ; de 

aceea cînd au auzit cà trebuie sà plece s-au 

întristat. 

 Marea majoritate a rusilor ce au locuit în 

România s-au convins, cred, si unii din ei au 

spus-o categoric, cà în tara noastrà au gàsit cu 

totul altceva decît li se spusese. Au constatat cà 

în România e civilizatie si înainte de toate 

omenie. Au plecat din Craiova pînà acum poate 

mai mult de jumàtate de rusi. 

 In momentul de fatà ministrul de externe 

al Angliei, Bevin, se aflà la Paris, unde 

împreunà cu primul ministru francez si cu 

ministrul de externe, discutà punerea în 

aplicare a planului generalului Mershall, 

ministrul de externe al Statelor Unite, cu privire 

la refacereaeconomicà a Europei. 

 Marshall, într-o cuvîntare tinutà în 

America, de sigur cu consimtàmîntul 

presedintelui Truman si al parlamentului, a 

declarat cà America este dispusà sà ajute la 
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refacerea economicà a tuturor statelor Europei, 

cu conditia ca aceste state prin reprezentantii 

lor sà-si arate nevoile lor si sà se înteleagà 

asupra celor mai potrivite mijloace. Se întelege 

cà Rusia si statele care acum sunt satelite ei, 

printre care si România, considerà aceastà 

ofertà de ajutor ca o tendintà de subjugare 

politicà. 

 Ziarele regimului la noi vorbind despre 

acest ajutor, îl considerà ca o adevàratà 

catastrofà pentru România. Statele mari ca 

Anglia, Franta, Italia etc pot primi cu 

recunostintà ajutorul ce care-l considerà ca o 

slavare, numai România care se sbate în lipsuri 

di mizerie, nu are nevoie de el. 

 Ministrul comunist, Gheorghiu Dej, are 

conduce actualmente politica în România, a 

plecat la Moscova. Dumnezeu stie cu ce lozinci 

se va întoarce de acolo. 

Joi 26 iunie    

 In sfîrsit, dupà doi ani, autoritàtile militare 

rusesti care ocupaserà Palatul Justitiei, dînd 

afarà pe judecàtori si toate serviciile, au predat 

acum cîteva zile acest palat, justitiei românesti. 

Magistratii, functionarii si arhivele ce fuseserà 

ridicate de acolo, s-au întors la vechiul lor 

làcas. Se pare însà cà sunt numeroase lipsuri în 

covoare, draperii, clente de usi etc. iar starea 

de curàtenie lasà mult de dorit. 
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 In urma conferintei pe care ministrul de 

externe britanic, Bevin, a avut-o cu guvernul 

francez la Paris, s-a hotàrît sà se invite si 

ministrul de externe al Rusiei, Molotov, pentru 

ca deocamdatà numai între aceste trei state, 

Anglia, Franta si Rusia, sà se discute oferta de 

ajutor economic a Statelor Unite pentru 

întreaga Europà, propusà prin discursul 

generalului Marshall. Molotov a ràspuns cà va 

veni la Paris în ziua de 27 iunie în acest scop. 

Se pare cà el porneste cu suspiciuni în privinta 

scopului politic pe care l-ar urmàri Statele 

Unite, si suspiciunea Rusiei în aceastà privintà 

se evidentiazà dintr-un articol al ziarului 

« Pravda » din care rezumare s-au comunicat la 

radio. 

Duminicà 29 iunie 

 Comisia numità de Consiliul de Securitate, 

pentru a studia cauzele care au dat nastere 

ràzboiului din nordul Greciei cu asa numitii 

partizani, si-a depus zilele trecute raportul la 

Consiliu. Reprezentantii din comisie ai Angliei, 

Statelor Unite si Frantei au conchis în raportul 

lor cà Iugoslavia, Albania si Bulgaria sunt 

amestecate direct în sustinerea ràzboiului pe 

care numitii partizani (care par a fi mai mult 

sîrbi, bulgari si albanezi) îl duc împotriva 

fortelor guvernului grec. Se întelege cà 

delegatiile Rusiei si Poloniei ajung la concluzii 
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contrare, afirmînd cà guvernul grec e vinovat 

de aceastà situatie. 

 Din ziarele de azi aflàm, privitor la 

chestiunea de mai sus, cà Statele Unite au 

avertizat vineri Natiunile Unite, cà « în cazul 

cînd vecinii nordici ai Greciei continuà violàrile 

frontierei Greciei, s-ar putea ca Consiliul de 

Securitate sà trebuiascà a folosi màsuri de 

constrîngere. In baza Chartei ONU-lui aceste 

constrîngeri ar include orice actiune de acest 

gen, începînd de la boicotul economic pînà la 

forta armatà ».(Reuter Rador). 

 O altà stire publicatà azi (agentia Tass-

Rador) anuntà cà dupà o agentie arabà de 

informatiuni, actualmente se ia în considerare în 

mod serios încheierea unei aliante militare 

turco-americane, care ar servi de completare a 

ajutorului financiar acordat Turciei. 

 Aceeasi agentie Tass anunta cà în cursul 

ultimei întrevederi între Tsaldaris si 

ambasadorul Turciei, s-a discutat posibilitatea 

de a se recurge la ajutorul trupelor turcesti 

pentru reprimarea partizanilor din nordul 

Greciei. 

 Acum cîteva zile, într-o dupà amiazà, în 

strada V. Alecsandri, fostà Neptun, din Craiova, 

s-a auzit pînà la mare ditantà un strigàt, un 

ràcnet urias, iesind ca din sute de piepturi : 

erau detinutii politici, din partidele de opozitie, 
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adusi din diferite pàrti ale tàrii si închisi la 

penitenciarul din Craiova, din ordinul guvernului 

care conduce astàzi tara româneascà. Ei îsi 

strigau durerea si indignarea, cerînd sà nu fie 

làsati sà moarà de foame si sà li se dea 

libertatea care le-a fost ràpità fàrà nici o vinà. 

Oamenii care i-au putut auzi au fost foarte 

emotionati, unii din ei au spus cà nu au putut 

dormi noaptea gîndindu-se cu indignare la 

nedreptatea ce s-a fàcut acestor oameni : Va 

avea oare Dumnezeu grije sà pedepseascà pe 

cei care-si bat joc de libertatea si viata unor 

oameni nevinovati ? 

Vineri 4 iulie 

 Conferinta de la Paris a celor trei ministri 

de externe, ai Angliei, Frantei si Rusiei, 

privitoare la ajutorul economic ce se oferà 

Europei pentru redresarea ei din starea de 

mizerie în care se aflà, de càtre Statele Unite, a 

luat sfîrsit fàrà nici un rezultat. Ministrii de 

externe ai Angliei si Frantei, Bevin si Bidault, 

au fost de pàrere cà statele europene, într-o 

întelegere comunà, care ar putea duce mai 

tîrziu la o unire între ele si deci la evitarea 

ràzboiului, sà arate care sunt posibilitàtile lor de 

redresare si nevoile în care ele pot fi ajutate de 

America. Molotov, ministrul de externe rus, a 

aràtat cà ajutorul Statelor Unite nu tinde la 
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altceva decît la ràpirea independentei tàrilor 

europene ! 

 La aceastà acuzare, ministrul de externe 

francez a dat un ràspuns « pe cît de elocvent si 

persuasiv în ton, pe atît de energic în 

respingerea acuzatiilor aduse », spunînd cà nu e 

vorba de un program impus cu forta Europei, ci 

de un bilant realizat prin salvgardarea în mod 

integral a independentei fiecàrei tàri. Si la 

sfîrsit a spus aceste cuvinte : « Adevàrata 

independentà nu se obtine în mizerie si izolare, 

ci se afirmà în cooperare si prosperitate ». 

 Ministrul de externe englez a spus cà 

« observatiile fàcute de d. Molotov se bazeazà 

pe o completà travestire a faptelor si ele 

dovedesc o întelegere eronatà a tuturor 

propunerilor fàcute de guvernul britanic în 

cursul conferintei. Metoda utilizatà este sà 

continui cu aceste întelegeri eronate în 

speranta cà cineva le va da crezare pînà la 

urmà ». Apoi ministrul englez « si-a exprimat 

regretul pentru faptul cà d. Molotov a amenintat 

cà « Dacà noi nu vom continua aceastà activitate 

binefàcàtoare, vom avea de înfruntat 

consecintele grave. Tara mea, a spus mai 

departe ministrul englez, a înfruntat consecinte 

grave si înfruntàri mai înainte. Dar nu aceastà 

perspectivà este cea care ne va împiedica sà 

continuàm ceea ce socotim cà este datoria 
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noastrà ».(Reuter-Rador, reprodus de ziarele de 

azi). 

 Pe de altà parte, ministrul de externe al 

Statelor Unite, geleralul Marshall, aflînd despre 

pàrerea lui Molotov, “ a protestat în termeni 

violenti împotriva afirmatiei propagandei dupà 

care Statele Unite ar fi propus planul de 

redresare economicà a Europei cu scopuri 

imperialiste, voind sà impunà tàrilor care ar 

primi ajutorul Statelor Unite, o dominatie 

politicà si economicà. El aprecizat încà odatà cà 

prin ajutorul oferit Europei, Statele Unite se 

mentin pe linia umanitaristà, în convingerea cà 

numai asa se poate asigura prosperitatea 

materialà ». 

 Iatà cà Europa e împiedicatà de a se 

reface. Rusia s-a opus pentru cà de situatia 

aceasta de mizerie profità Rusia care tinde sà o 

acapareze. Oare Statele Unite sunt acelea care 

urmàresc scopuri imperialiste si amenintà 

independenta popoarelor, cînd Rusia, în tàrile 

ocupate de ea, îsi pune planurile în aplicare, 

netinînd seama de vointa si independenta 

popoarelor respective ? 

 Intelegerea pe aceastà chestiune ar fi fost 

poate ultima sansà de pacificare si redresarea 

Europei. Ce se va întîmpla acum ? 

Sîmbàtà 5 iulie  
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 (…) Franta si Anglia, în urma esecului 

conferintei celor 3 ministii de externe, nu au 

renuntat la actiunea lor de a se ocupa de 

redresarea Europei prin ea însàsi si prin 

ajutorul american, si au trimis invitatii 

guvernelor celor 22 state ale Europei, cerînd ca 

acestia sà trimità la Paris pentru 12 iulie 

reprezentanti în vederea întelegerii ce trebuie 

sà urmeze pentru obtinerea acelei redresàri. 

Printre statele invitate sunt si cele ocupate de 

rusi (asa numitele « foste satelite »), prin 

urmare si România. Se pare cà s-a trimis si 

Rusiei o nouà invitatie, desi e aproape ca sigur 

cà nu se va mai prezenta. Se pare de asemenea 

cà Spania ar fi fost exclusà temporar. Vom 

vedea acum ce state se vor prezenta si ce 

urmàri va avea o nouà conferintà. 

La ce josnicii au ajuns sà se preteze unii 

magistrati, s-a vàzut zileletrecute dintr-un 

comunicat publicat în ziare, prin care un asa zis 

« Comitet central al sindicatului magistratilor », 

fàrà consimtàmîntul prealabil al întregii 

magistraturi, împotriva Constitutiei, si desigur 

pentru a ajuta guvernul în opera lu de epurarea 

elementelor independente din corpul 

judecàtoresc, - a cerut ridicarea inamovibilitàtii 

magistratilor – « în vederea de a se asigura tàrii 

magistratura de care are nevoie ( !) » Acesta e 

un document trist al zilelor triste pe care le 
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tràim. Atasez aici din ziarul « Jurnalul de 

Dimineatà », articolul drastic al lui Eugen 

Cràciun prin care se vestejeste aceastà lipsà de 

delicatete a unor magistrati si aceastà 

decàdere. 

Joi 10 iulie  

 Ziarul « Liberalul » de azi anuntà cà 

partidul national liberal de sub sefia lui C. 

Bràtianu « si-a fixat atitudinea fatà de noua 

conferintà de la Paris ce se întruneste sîmbàtà 

12 iulie si care este chematà sà hotàrascà 

asupra problemelor de cooperare europeanà în 

vederea cuceririi conditiilor celor mai 

favorabile pentru aplicarea planului Marshall. » 

Comunicatul adaugà mai departe : « Intr-o 

scrisoare adresatà primului ministru, «d. dr. 

Petru Groza, de càtre presedintele partidului 

national liberal , partidul national liberal expune 

pe larg vederile sale, tinînd seama de realitàtile 

internationale si de marile interese ale tàrii. » 

Comunicatul nu aratà care e punctul sàu de 

vedere, dar el rezultà implicit si din cuprinsul 

sàu si dintr-un articol de fond publicat în 

acelasi numàr al ziarului, intitulat « Cooperarea 

politicà si economicà » cà partidul liberal este 

pentru cooperarea economicà a Europei si deci 

pentru primirea planului Marshall. 

 Guvernul tàrii noastre a fixat cotele de 

grîu si alre cereale pe care statul le va lua de la 
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agricultori dinrecolta din acest an. Cotele 

acestea merg de la 10-60 % din totalul obtinut, 

dupà cantitàti. Pretul fixat de stat la chilogram 

este de 36.000 lei care nu reprezintà nici 

jumàtate din pretul cheltuielilor. In piatà ari 

cartofii se vînd cu 100.000 lei chilogramul, 

mazàrea teci cu boabe s-a vîndut cu 40.000 lei 

(si din un chilogram mazàre teci nu iese nici ½ 

kgr. Boabe), deci chilogramul de boabe a 

revenit la 80.000 lei, fasolea verde se vinde cu 

60.000 lei, patlagelele cu 90.000 lei si asa mai 

departe. Nimic (afarà de varzà) nu se plàteste 

asa de ieftin cum se plàteste de stat alimentul 

cel mai de valoare, grîul. 

 Dacà se mai adaugà la aceasta faptul cà 

ministrulrespectiv a luat dispozitia ca impozitul 

agricol sà se plàteascà în naturà si tot  cu pretul 

fixat de Stat, si faptul cà acelasi minister a 

màrit plata în naturà la masinilede treierat (7 la 

sutà în loc de 4 la sutà cît s-a  plàtit anii 

trecuti) Statul avîdde scop sà acapareze si acest 

uium cu acelasi pret fixat de el, se vede usor cît 

de pàgubit este muncitorul agricol. Din aceastà 

cauzà tàranii sunt foarte nemultumiti. 

Sîmbàtà 12 iulie 

 Dintre statele Europei invitate pentru azi 

la Paris de càtre Franta si Anglia într-o 

conferintà în care se va discuta planul Marshall 

pentru ajutorarea Europei, au ràspuns cà vor lua 
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parte urmàtoarele tàri : Belgia, Olanda, 

Luxemburg, Irlanda, Austria, Italia, Islanda, 

Turcia, Portugalia, Danemarca, Grecia, Suedia, 

Norvegia, Elvetia, deci în total cu statele care 

au fàcut invitatia, 16 natiuni. Au refuzat sà ia 

parte statele ocupate sau aflate sub influenta 

Rusiei (desi desigur popoarele respective ar fi 

cu ardoare sà ia parte) : Ungaria, Polonia, 

Iugoslavia, Bulgaria, Albania, Cehoslovacia, 

România, Finlanda, adicà 8 state. Acum cîteva 

zile Finlanda a comunicat cà nu poate lua marte 

din cauza situatiei sale « politice si 

geografice ». 

 Guvernul român, într-o notà semnatà de 

ministrul de externe Tàtàràscu, prin care se 

refuzà colaborarea, declarà, între altele, cà 

« organizarea propusà de guvernele britanice si 

franceze na duce fatal la rezultate care vor 

însemna pe de o parte o stirbire a 

independentei pe care tàrile Europei vor si 

trebuie sà o pàstreze cu privire la politica lor 

economicà, iar pe de altà parte la o imixtiune în 

afacerile interne ale acestor tàri( !!) ». Desigur 

cà s-au bazat pe aceleasi argumente celelalte 

state ce au refuzat. 

 Dupà cum se vede, ràspunsurile au 

aceeasi motivare cu care Molotov la prima 

conferintà ce a avut loc la Paris între Anglia, 

Franta si Rusia, acum douà sàptàmîni, a declarat 
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cà nu poate primi oferta de colaborare si 

ajutorul Americii. Asa dar acum Europa este 

împàrtità în douà: vest si est. 

 Dar dacà România nu se duce la Paris, 

pentru cà-i e teamà de o stirbire a 

independentei (parcà ar mai fi ràmas ceva din 

independenta ei de cînd e robità Rusiei !), în 

schimb primul ministru român, dr. Groza, si 

ministrii Tàtàràscu si Gheorghiu Dej, se vor 

duce la Sofia, în scopul aràtat de Gheroghiu 

Dej : « Aceastà vizità va contribui la întàrirea 

colaboràrii si prieteniei între cele douà tàri 

împotriva încercàrilor reactiunii de a atinge 

independenta si suveranitatea nationalà a tàrilor 

democrate din aceastà parte a Europei » 

(« Adevàrul » de azi cu data de 14 iulie). 

 In multe orase din tarà s-au numit comisii 

interimare, în care presedintii ce tin loc de 

primari sunt simpli meseriasi : pantofari, 

làcàtusi, fàrà nici o pregàtire în materie de 

administratie si în ce priveste cunoasterea 

legilor. 

Miercuri 16 iulie  

 Atasez aici tàietura din ziarul « Liberalul » 

în care este publicatà scrisoarea lui C. I. C. 

Bràtianu adresatà primului ministru român, în 

care se aratà punctulde vedere al partidului 

national liberal fatà de conferintele de la Paris 

privitoare la ajutorarea Europei. Dupà cum se 
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vede din aceastà scrisoare, partidul national 

crede cà, în fata nevoilor în care se alfà tara 

româneascà, ràspunsul guvernului român la 

initiativa guvernelor din Londra si Paris, nu 

poate fidecît afirmativ. Se stie cà aceastà 

scrioare nu a avut nici un efect asupra 

guvernului. El a respins invitatia.  

 Mai atasez aci notele guvernului Statelor 

Unite si Angliei adresate guvernului român, 

privitoare la arestàrile ordonate de guvernul 

român printre membii opozitiei, cetàteni 

nevinovati, detinuti fàrà mandate de arestare si 

interogati, si ràspunsul cinic al guvernului 

român cà aceastà interventie e o imixtiune în 

politica internà a statului român ; ràspunsul 

trimis Angliei se terminà cu urmàtoarele 

amenintàri : « Guvernul român se vede în sfîrsit 

dator sà atragà atentia cà orice 

interventiestràinà e de naturà sà agraveze 

situatia elementelor vizate de màsurile legale 

ale guvernului luate pentru apàrarea ordinii si 

asezàmintelor Statului. » 

 In Grecia se pare cà situatia se 

agraveazà. Asa numitii partizani, care în 

realitate se pare cà e armata regulatà a tàrilor 

vecine, atacà cu violentà, obtinînd succese. La 

Consiliul de Securitate, delegatul grec a cerut «  

sà se accelereze actiunea în legàturà cu 

incidentele din nordul Greciei, datà fiind actuala 
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situatie din Grecia unde, la frontiera cu Albania, 

se dau lupte înversunate ». Stirea de mai sus, 

transmisà de Rador de la Luke Succes (New 

York) adaugà : « Reprezentantul grec la ONU a 

fàcut o cerere specialà consiliului, datà fiind 

situatia actualà cu mult mai serioasà ». 

 Se pare cà vor veni în Grecia din America 

trupe formate din grecii aflati în America pentru 

a da ajutor guvernului grec. Ziarul « Pravda » 

afirmà cà trupele ce vor veni vor fi americane, 

camuflate sub titlul de greci. Orice fel de trupe 

ar fi acestea, situatia pare a fi destul de gravà. 

 O comunicare de azi dimineatà la radio 

românesc, la o altà orà decît acea destinatà 

informatiilor aduce la cunostintà cà au fost 

arestati la 14 iulie fruntasii partidului ntional 

tàrànesc, Mihalache, Penescu, Ilie Lazàr, N. 

Carandino etc. ar fi încercat sà fugà din tarà cu 

avionul. 

 La ora 12 venind nepotul nostru, Nicu, 

student la Cluj, care aduse un ziar din 

Bucuresti, cu vesti mai noi decît cele care au 

venit azi în Craiova ; în acest ziar se aratà cà au 

fost arestate 14 persoane, care sunt 

fotografiate în fata avionului cu care ar fi voit 

sà fugà din tarà. Se spune totusi cà intentia de a 

fugi cu avionul e o înscenare pusà la cale de 

ministrul de interne. De altfel, din nota englezà 

se vede cà guvernul Marii Britanii stia cà pe 
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lîngà arestàrile deja efectuate se vor face 

altele. Si iatà cà nu a trecut mult timp. Dar 

presupunînd chiar cà acesti oameni au voit sà 

fugà din tarà, din cauzà cà vietile lor erau în 

primejdie, aceasta nu e o crimà. Printr-un 

comunicat la radio azi la ora 14, numindu-se cei 

arestati criminali si tràdàtori, si cà tot meritul 

arestàrilor se datoreazà ministrului de interne 

Teohari Georgescu, se adaugà cà ei au fost 

îndemnati sà fugà de Iuliu Maniu. Din aceasta se 

vede ce se va întîmpla si cu acest vechi si 

cinstit luptàtor român. Atasezsi foaia cu vestea 

acestor arestàri. 

Joi 17 iulie  

 Conferinta de la Paris a celor 16 state 

europene pentru redresarea economicà prin 

ajutorul promis de Statele Unite, si-a încheiat 

lucràrile numai dupà patru zile de convorbiri. S-

a fàcut astfel dovada cà atunci cînd este 

bunovintà, si cînd este în interesul tuturor o 

bunà întelegere, lucràrile merg foarte repede. 

Conferinta a numit diferite comitete care sà se 

preocupe de posibilitàtile si de nevoile fiecàrui 

stat si sà facà referate pînà la sfîrsitul lunii 

august. In unul din comitetele cele mai 

importante i s-a dat un loc onorabil Italiei care 

la conferintà a fost reprezentatà prin contele 

Sforza. (Este dovedit acum pentru toatà lumea 
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cà acolo unde nu participà Rusia întelegerea se 

obtine repede si bine). 

Duminicà 20 iulie 

 Intorcîndu-se din Bulgaria, iatà ce au 

spus delegatii guvernului în cuvîntàri tinute în 

gara Filaret, în fata unei adunàride muncitori ce 

fusese regizatà, despre cele petrecute în tarà 

« în lipsa lor » privitor la arestarea lui Ion 

Mihalache si ceilalti. Gheorghiu Dej : « Nu e 

suficient sà realizàm ceea ce cereti voi, 

arestarea lui Maniu. Noi trebuie sà lovim fàrà 

crutare în tot ce s-a strîns în jurul steagului lui 

Maniu. Partidul national-tàrànesc de sub 

conducerea tràdàtorului Maniu trebuie dizolvat 

si aceastà operatie corespunde obligatiilor 

tratatului de pace pe care România l-asemnat 

cînd a fost la Paris ! » Din « Adevàrul » din data 

de 20 iulie 1947.     

 P. Groza: “Iar dacà în tabàra lor va mai fi 

dintre aceia care mai au scînteie de luminà în 

suflet, noi îi sfàtuim sà-si dea seama cà aceastà 

aventurà nu mai este posibilà. De azi înainte nici 

un cetàtean nu mai poate justifica sederea lui 

alàturi de acesti aventurieri”. 

 Toate persoanele ce vin din Bucuresti 

spun cà Ion Mihalache, Penescu si celilalti, au 

fost ridicati fie de la domiciliile lor, fie de la 

clubul national tàrànesc, si cà nu e adevàrat cà 

au voit sà fugà cu avionul. Fotografierea lor în 
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fata avionului e o înscenare sau un trucaj. 

Comunistii care conduc azi tara româneascà, 

sustinuti fiind de rusi, voiesc sà distrugà 

partidul national tàrànesc care în alegeri a avut 

o majoritate zdrobitoare, dar de care guvernul 

prin falsul ce a fàcut nu a tinut seama. Ei 

privesc pe Maniu ca pe cel mai mare dusman al 

lor. Se spune despre Iuliu Maniu cà e bolnav si 

cà e pàzit de militarii din divizia zisà de panduri 

formatà în Rusia si de care se serveste 

guvernul. S-a cerut în asa numitul parlament 

ridicarea imunitàtii lui. De altfel nici el nici 

ceilalti cîtiva deputati ce au fost làsati de formà 

ca membrii ai opozitiei, nu au luat parte 

niciodatà la acea adunare. 

 Ziarele « Dreptatea » si « Jurnalul de 

dimineatà », cel dintîi al partidului national 

tàrànesc, cel de-al doilea ziar independent, nu 

mai apar. 

 Iatà cîteva stiri importante din 

« Adevàrul » venit azi la Craiova. Nr. 16.915. 

 « Parlamentul » român a ridicat imunitatea 

parlamentarà urmàtorilor deputati national 

tàrànisti : Iuliu Maniu, Emil Ghilzan, Aurel 

Lencutia, Vasile Serdici, Gr. Niculescu-Buzesti, 

Maria Ilie Lazàr. In adresa prin care s-a cerut 

ridicarea imunitàtii, ministrul justitiei declarà cà 

« ei sunt implicati într-o actiune care urmàrea 

ràsturnarea regimului democratic din Româia ». 
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 La Arenele Romane din Bucuresti, în fata 

unei adunàri chematà sà asculte discursuri 

împotriva regimului Franco din Spania ( !), Ana 

Pauker a spus între altele, atacînd cu aceastà 

ocazie si pe cei care nu simpatizeazà cu 

guvernul : « Averitàm aici pe dusmanii nostrii, 

pe prietenii dusmanilor nostrii, pe simpatizantii 

dusmanilor nostrii, cà pentru scumpa noastrà 

libertate ( !), pentru pacea noastrà si a copiilor 

nostrii, pentru democratie, vom fi fàrà crutare ». 

Dupà care « Adevàrul » adaugà : « Comentatorii 

politici vor pune aceastà declaratie în legàturà 

cu nervozitatea stîrnità în lagàrul guvernamental 

de unele manifestàri interpretate ca paralele cu 

actiunea opozitiei ». Ziarul nu explicà despre ce 

manifestàri paralele e vorba, dar credem cà e 

vorba de o actiune stràinà. 

 In Grecia se dau lupte acum la Ianina. 

Dupà greci luptele împotriva armatei 

guvernamentale ar fi date de o brigadà 

internationalà formatà în Iugoslavia. Comisia de 

control ce se aflà în Grecia a plecat la Ianina sà 

cerceteze. « Guvernul grec, mai spune ziarul, a 

consimtit sà predea administratiei anglo-

americane echipamentul de radio si control al 

aerodromurilor aviatiei civile din Atena, 

Peloponez si Heraclion. Consecintele 

importante sunt prevàzute în anumite 

împrejuràri. O parte a teritoriului grec este 
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actualmente teatrul unor lupte crîncene între 

fortele guvernamentale si formatiunile de 

guerilà. In ipoteza înaintàrii acestora din urmà, 

aerodromurile controlate de anglo-americani ar 

putea deveni obiectul partizanilor. Apàrarea lor 

s-ar face, aceasta e si scopul ceziunei, de 

americani si englezi, ceea ce însemneazà cà 

luptele s-ar da între acestia si între rebeli » 

(rebelii se site cine sunt). 

Sîmbàtà 26 iulie      

 In toatà tara guvernul a ordonat noi 

arestàri. In Craiova au fost arestate acum douà 

zile încà vre-o 6-7 persoane, printre care a 

fost arestat din nou avocatul I. B. Georgescu, 

pus în libertate de putin timp ; el a fost arestat 

din nou cînd mama lui se gàsea moartà în casà 

si urma sà fie transportatà la cimitir. 

 In Indonezia a început un adevàrat ràzboi 

între armata olandezà si cea indonezianà 

(fostele colonii olandeze Java etc.). De foarte 

multà vreme Olanda cautà sà ajungà la o 

întelegere cu republica indonezianà nou formatà 

cu învoirea Olandei. Aceste insule detinute de 

olandezi de 300 de ani au ajuns la mare înflorire 

sub administratia Olandei, care are acolo 

investite multe capitaluri. Indonezienii, 

îndemnati se vede e o putere stràinà, 

tergiverseazà orice întelegere cu guvernul 

olandez ; aceasta e caua ràzboiului. La postul de 
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radio român s-a spus cà în Camera Comunelor 

cerîndu-se de un deputat ministrului de externe 

Bevin, sà intervinà a se deferi cazul din 

Indonezia, Consiliului de Securitate, Bevin ar fi 

ràspuns cà nu gàseste a fi oportun, întrucît în 

fata Consiliului de Securitate se aflà si alte 

diferende, a càror dezlegare se prelungeste la 

infinit. 

Joi 31 iulie 

 In ziua de marti 29 iulie, Consiliul de 

ministri român adat o decizie prin care a 

dizolvat partidul national român de sub sefia lui 

Iuliu Maniu. Sediile din Capitalà si din tarà ale 

partidului national tàrànesc au fost închise, 

urmînd ca întreg patrimoniul acestui partid sà 

fie lichidat conform legii. 

 Asa dar cel mai puternic partid din tarà, 

acel care în alegerile din noiembrie 1946 a avut 

imensa majoritate a voturilor tàrii, voturi care 

însà au fost escamotate de guvern în favoarea 

sa, a fost desfiintat de minoritatea ce se aflà la 

guvern cu sprijinul puterii ocupante. Iar 

conducàtorii lui, Maniu, Mihalache si ceilalti, în 

raportul pe care ministrul de interne Teohari 

Georgescu l-a înaintat consiliului de ministrii, 

au fost taxati drept criminali si tràdàtori de 

tarà ! 

La Consiliul de securitate, nouà membrii 

au votat în favoarea motiunii de numire a unei 
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comisii permanente la frontiera de nord a 

Greciei, iar doi, cel al Rusiei si al Poloniei, 

contra. Totusi, desi obtinutà cu majoritatea atît 

de importantà, decizia celor 9 a ràmas nulà, 

fiindcà Rusia ca mare putere (dupà nu stiu care 

conventie anterioarà) si-a exercitat dreptul de 

veto. Dupà atîtea esecuri în fata acestui 

consiliu, este de mirare cum e mentinut mai 

departe si nu se renuntà la el. 

Iugoslavia, Albania si Bulgaria au refuzat 

sà primeascà pe teritoriile lor o subcomisiune 

numità anterior de ONU, pentru a face cercetàri 

în legàturà cu plîngerea Greciei, cà pe teritoriile 

acestor tàri se formeazà grupuri armate care 

luptà împotriva Greciei. Atunci care mai este 

autoritatea ONU-lui ? Si, dacà acele state se 

considerà nevinovate de acuzatia ce li se aduce, 

nu ar fi avut cea mai bunà ocazie sà facà 

aceastà dovadà làsînd comisia sà facà 

cercetàri ? 

Vineri 1 august  

« Liberalul » de azi publicà urmàtoare 

notà : « Directorul general al Càilor ferate, d. 

Chivu Stoica, s-a plîns nu de mult de lipsa 

elementelor destoinice de care ar avea atîta 

nevoie pentru refacerea feroviarà a tàrii ». In 

« Scînteia » de azi citim totusi cà s-au constituit 

brigàzile de reconstructie « Horia, Colscasi 

Crisan » si « Vasile roaità » care cu trenuri 
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speciale pleacà în cursul diminetii în Iugoslavia 

si Albania unde vor lucra o lunà de zile la 

construirea de noi linii ferate. Sfàtuim pe 

tovaràsul Chivu Stoica sà facà apel la tinerii, 

neîndoios destoinici si muncitori din aceste 

brigàzi, pentru ca cu ajutorul energiei lor sà dea 

un ritm mai viu actiunii de refacere a càilor 

noastre ferate. Suntem siguri cà ceea ce fac 

voluntar acestia pentru prietenele noastre 

Iugoslavia si Albania, solicitati fiind, nu vor 

refuza România ».(aceasta e desigur un mod 

ocolit de a spune cà brigàzile nu se duc în cele 

douà tàri stràine sà ajute la reconstruirea càilor 

ferate, càci din acest punct de vedere România 

are poate mai multà nevoie de lucràtori decît 

ele, ci se duc pentru a îngrosa rîndurile asa 

numitilot « partizani » ce luptà în Grecia, alàturi 

de brigàzile iugoslave, albaneze si bulgare. De 

altfel s-a comunicat cà si în Bulgaria se aflà asa 

numitii « lucràtori » români. De ce nu vin si în 

România bulgarii, sîrbii, albanezii, sà lucreze la 

reconstructia tàrii noastre ?) 

Marti 5 august   

 « In urma conversatiilor ce au avut loc în 

Bulgaria si Iugoslavia cu prilejul vizitei primului 

ministru bulgar, Dimitroff, la Belgrad s-a 

semnat , la Beld un acord între cele douà tàri, 

menit sà sincronizeze actiunea politicà generalà 

a guvernelor de la Sofia si Belgrad ». Dupà ce în 
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comunicatul dat în urma conferintei se aratà cà 

între altele se va realiza înfiintarea unei uniuni 

vamale si armonizarea cursului monedelor, se 

adaugà textual : « Cele douà tàri vor actiona în 

comun îl legàturà cu atitudinea lor fatà de 

desele provocàri ale monarho-fascistilor greci, 

ca si fatà de Comisia de anchetà creatà de 

Consiliul securitàtii ». (Iatà dar cà nu Serbia si 

Bulgaria sunt vinovate cà pe teritoriul lor se 

pregàtesc fortele armate ce luptà alàturi de asa 

zisii partizani greci, cum a constatat Comisia de 

anchetà numità de Consiliul de Securitate, ci 

greci sunt vinovati de provocàri împotriva 

acestor douà tàri ! Pe de altà parte sîrbii si 

bulgarii se pregàtesc sà aibà o atitudine si fatà 

de Comisia de anchetà). Mai departe, cu privire 

la regimul Dunàrii, cele douà guverne îl 

considerà ca apartinînd numai statelor riverane 

(împotriva tratatelor de pace care declarà 

Dunàrea internationalà). 

 Consiliul de Securitate a hotàrît si a 

ordonat ca ostilitàtile dintre olandezi si 

indonezieni sà înceteze. Guvernul olandez a 

declarat cà e gata sà primeascà arbitrajul oferit 

de Statele Unite. 

Vineri 8 august  

 Radio Ankara a anuntat cà au mai sosit în 

Trucia încà 11 români, 6 civili si 5 ofiteri, fugiti 

acolo din România cu avianele. (Deci cu toate 
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màsurile ce s-au luat de guvern pentru 

supravegherea avioanelor, au mai putut fugi din 

tarà). 

 De la atelierul militar de lîngà locuinta 

noastrà din Craiova, au dispàrut doi prizonieri 

germani, care plecînd au spus camarazilor cà 

vor càuta sà ajungà în tara lor, ceea ce însà 

pare putin probabil. 

 In parlamentul si presa britanicà se 

discutà mult reaua stare economicà în care se 

aflà acum Anglia, mult mai rea decît în timpul 

ràzboiului. Guvernul actual a cheltuit aproape î, 

întregime împrumutul de 3 miliarde dolari 

contractat în Statele Unite, fàrà a se fi putut 

reface. Pentru economii e vorba acum sà 

retragà în tarà numeroase trupe aflate în 

stràinàtate (Grecia, Egipt, Italia, Germania etc.) 

si sà-si slàbeascà astfel puterea în afarà. Iatà 

unde a dus punerea în aplicare a planului 

laburist de reforme, pregàtit în cabinet ! 

 Se pare cà ciocnirile dintre Olandezi si 

Indonezieni, cu tot ordinul Consiliului de 

Securitate, continuà. 

 Iatà ce stire citesc azi în « Liberalul » : 

« In sedinta de miercuri a Consiliului de 

Securitate, colonelul William Hodgan, Australia, 

a cerut ONU-lui sà declare cà tulburàrile de la 

frontiera din nordul Greciei constituie o 

amenintare la adresa pàcii în conformitate cu 
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articolul 7 din Chartà si sà ordone celor 4 tàri 

balcanice sà înceteze toate actele de provocare, 

anuntà corespodentul agentiei Reuter ». Se 

adaugà apoi cà delegatul sovietic, Andrei 

Gromiko a respins propunerea australianà de a 

se rezolva disputa balcanicà pe aceleasi linii si 

prin aceleasi mijloace cu care Consiliul de 

Securitate a reusit sà opreascà luptele din 

Indonezia. Va sà zicà se recunoaste în fata unui 

înalt for, cà luptele ce se dau în nordul Greciei, 

nu sunt între grecii guvernamentali si grecii 

comunisti, (asa zisii partizani) ci se dau pe de o 

parte între armata greacà si trupele bulgare, 

sîrbe si albaneze. Mai rezultà pe de altà parte 

din discutii cà Rusiase opune cadiferendul sà fie 

oprit prin Consiliul de Securitate, càci cu alte 

cuvinte ce s-a putut face în Indonezia, nu se 

poate face în Balcani ! 

 Guvernul român, dupà ce a încasat de la 

cultivatorii de pàmînt impozitele în naturà 

(cereale), cu preturi fixate de el, acum a hotàrît 

cà si impozitele datorate de comercianti si 

industriasi sà fie încasate în naturà, din màrfuri, 

si cu preturi fixate tot de el, pentru a apoi si 

cerealele si màrfurile sà fie revîndute în scop 

propagandistic, sau cu preturi mai mari în scop 

de cîstig. 

Duminicà 10 august  
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 In Camera Comunelor unde se discutà cu 

aprindere situatia foarte gravà economicà si 

financiarà a Angliei, seful conservatorilor, 

Churchill, a atribuit ràspunderea acestei grave 

situatii guvernului laburist, opunînd incapacitàtii 

si insuccesului total al acestuia, redresarea 

operatà în atît de bune conditiuni în alte tàri ca 

Olanda si Belgia, unde guvernele s-au ferit sà 

se inspire din principiile de planificare, 

nationalizare si dirigism, aplicate de lauristi. 

Intre altele, el a spus textual : « Pe lîngà 

pierderile de vieti omenesti, toate gtrozàviile 

ràzboiului (fàrà ràzboi) bîntuie azi în Anglia. 

Puteti spune cà nu e asa ? a exclamat dînsul 

adresîndu-se bàncii ministeriale ? Va trebui sà 

dati socotealà într-o zi de toate acestea în fata 

concetàtenilor Dv. » 

 Ziarele de azi publicà stirea cà Radio-

Ankara a anuntat cà au fost vàzute mine în 

apropierea coastei turcesti a màrii Negre între 

porturile Songuldak si Sinope, ca si în multe 

locuri din apropierea Màrii Egee. 

 Astà searà la ora 8 s-a spus la radio 

Bucuresti cà guvernul grec, din cauza 

pericolului în care se gàseste de a fi invadatà 

de forte militare ale statelor de la nordul 

granitelor sale, a cerut ajutor militar Americii. 

 Desi partea de cereale pe care guvernul a 

hotàrît-o, s-a ridicat de la cultivatorul de 
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pàmînt, din timpul treieratului care s-a terminat 

încà de mult, pînà acum nu a început sà se dea 

la Craiova ratia de 250 grame de pîine fixatà. 

Se dà la economate unde sunt înscrisi 

sindicalistii, dar si acolo trebuie sà astepte 

ceasuri întregi ca la un colhoz ràu organizat. 

Miercuri 13  august 

 Guvernul, prin comisia ministerialà pentru 

redresarea economicà si stabilizarea monetarà, 

a transmis ieri dimineatà la radio, cuprinsul unie 

decizii prin care toti cetàtenii tàrii se vor înscrie 

la diferite autoritàti în vederea preschimbàrii 

banilor de azi în lei stabilizati. Termenul de 

înscriere este fixat la 3 zile (12-14 august). 

Cum însà autoritàtile din tarà nu au primit 

cuprinsul deciziei decît ieri searà, înscrierile nu 

au putut începe decît azi, prin urmare termenul 

de trei zile s-a redus la 2 zile. La centrele de 

înscriere e o aglomeratie enormà, cum am vàzut 

azi de dimineatà la a-tia financiarà unde se 

înscriu pensionarii si cetàtenii din cîteva stràzi 

ale orasului. 

 Din cauza lipsei de sigurantà, tranzactiile 

aproape cà au încetat. Nu se mai fac nici 

vînzàri, nici cumpàràri. Chiar zarzavaturile care 

în momentul de fatà sunt îmbelsugate în gràdini 

( a poluat din nou de curînd) se aduc în foarte 

mici cantitàti în piatà, si din cauza aceasta s-au 

si scumpit. 
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 Cererea României de a fi înscrisà în 

Organizatia Natiunilor Unite (ONU) cu sediul la 

Washington, a fost respinsà. Nu a fost în 

favoarea cererii decît Rusia. Motivul respingerii 

a fost cà guvernul român nu a îndeplinit nici una 

din obligatiile luate prin tratat, privitoare la 

libertàti. Acest guvern a arestat pe membrii 

opozitiei, a suprimat ziare, a suprimat dreptul 

omului de a-si spune cugetul sàu etc. 

 Guvernul român a mai gàsit un mijloc de a 

sustrage din produsele agricultorilor. Dupà ce 

le-a luat înnaturà atît cota stabilità, cît si 

impozitul, a hotàrît cà plata màcinatului la mori 

se va face numai în naturà, si anume din 6 una, 

iar nu din 10 una cum a fost pînà acum. Vama în 

naturà se ia de stat, plàtindu-se morarilor un 

prêt în bani, fixat tot de stat ! 

Vineri 15 august  

 Astàzi de dimineatà s-au comunicat la 

radio conditiile în care se va face 

preschimbarea leilor vechi în lei noi (monedà 

stabilizatà !). Aceastà operatie este o adevàratà 

spoliatiune a avutului cetàtenilor si o completà 

sàràcire a lor. Raportul de preschimbare este de 

20.000 lei din cei de azi pentru un leu stabilizat. 

Dupà diferite categorii de cetàteni, nu se 

primesc însà la preschimbare decît sume între 

1.500.000 lei si 7 milioane lei. Un functionar 

public (si desigur si pensionarii) nu vor putea 
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preschimba decît 3 milioane lei, în 150 lei noi, 

ceea ce, dupà preturile noi stabilite ale 

articolelor de hranà, nu ajunge pentru o familie 

ca sà se hràneascà decît cel mult 3 zile. (Cu ei 

nu-si poate face nici màcar o càmase). 

 Munca cetàtenilor de luni si poate ani de 

zile, capitalizatà într-o sumà de bani pentru 

siguranta vietii, nu ajunge asa dar acum decît ca 

sà tràiascà cîteva zile. Sàràcia generalà, si poate 

asta urmàresc comunistii de la noi care tin în 

mînà toate frînele guvernului. 

 Iatà cum a procedat Statul spre ex. fatà 

de agricultori. Le-a luat cota de grîu stabilità si 

le-a plàtit în bani. Dacà spre ex. agricultorul a 

predat statului 1000 kg. grîu, a primit pretul 

fixat de 40 milioane lei. Acum însà acesti bani 

sunt aproape complet pierduti, ceea ce revine la 

rezultatul cà grîul a fost luat pe gratis. Acelasi 

lucru s-a petrecut cu proprietarii de masini de 

treierat si cu morarii, càrora plata li s-a fàcut 

tot în bani etc. 

 Iatà cum a spoliat statul pe comercianti. 

Le-a impus ca pînà asearà, (cînd s-au terminat 

înscrierile în vederea preschimbàrii) sà tinà 

magazinele deschise si sà vîndà tot ce li se 

vacere, în caz contrariu urmînd a fi pedepsiti, 

marfa confiscatà, magazinul rechizitionat etc. 

Lumea s-a îngràmàdit sà cumpere (ca sà scape 

de bani), iar negustorii azi pierd tot ce au 
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încasat, ca si cum ar fi dat pe gratis, ei neputînd 

preschimba decît o sumà infimà. Si asa mai 

departe. 

 Astàzi la amiaz începe preschimbarea si 

nu se mai poate cumpàra absolut nimic, moneda 

veche ne mai primind-o nimeni, iar cea nouà 

neexistînd deocamdatà. In piata de zarzavaturi 

era azi pustiu. Ziarele nu se mai predau de la 

depozit tot din aceastà cauzà. 

 Si acest guvern care sàràceste astfel 

populatia, a organizat ieri în Bucuresti cu 

partizanii manifestatii de entuziasm pentru 

stabilizare ! 

 In ziarul « Liberalul » de ieri, a fost 

publicat un aticol intitulat « Uzura nervilor », 

care sintetizeazà perfect starea sufleteascà de 

azi a populatiei românesti. Iatà cîteva rînduri din 

curpinsul acestui articol : « Mult încercatii nervi 

ai poporului nostru sunt si azi continuu excitati 

într-un climat de luptà fàrà ràgaz si fàrà crutare. 

Guvernul actual de cînd a luat cîrma statului se 

complace într-o continuà agitatie si agità 

necontenit poporul. Luptele, bàtàliile, 

campaniile, manevrele, încercuirile si lichidàrile 

se tin lant, tinînd într-o continuà încordare viata 

noastrà politicà, economicà si financiarà… 

Ràzboiul nervilor e în toi, e general si într-un 

paroxism permanent, fàrà întreruperi sau 

diminuàri, fàrà crutare si fàrà ràgaz. Poporul are 
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însà nevoie de un pic de liniste ca sà ràsufle si 

sà-si poatà cheltui energia – cîtà i-a mai ràmas 

– într-un mod mai util si mai constructiv. » 

 Dupà cum se stie la Consiliul de 

Securitate unde s-a propus numirea unei 

comisii permanente pentru a supraveghea  ceea 

ce se petrece la granita de nord a Greciei, - 

Rusia a utilizat dreptul sàu de veto, opunîndu-

se numirii acestei comisii. O a doua plîngere a 

Greciei, a avut acelasi rezultat. Atunci 

reprezentantul american în acest consiliu a 

declarat cà tara sa va trimite în Grecia tot ce 

trebuie pentru asigurarea independentei 

teritoriale a acestei tàri, si apoi a adàugat : tot 

ce trebuie pentru a se termina odatà cu luptele 

intestine ( ?). 

 Azi spre searà am plecat în oras sà vàd 

ce se mai petrece. Stràzile pe care se aflà 

localurile de preschimbarea banilor sunt barate 

de echipe de soldati la depàrtare de 100 m de 

local. Nu se lasà nimeni sà treacà, ci numai 

grupuri de 5 persoane din acelea care trebuie 

sà preschimbe banii la acel local, dupà ce mai 

întîi au iesit cei dinaintea lor. Pe strada Unirii 

am vàzut trecînd în sus si în jos douà 

autocamioane avînd fiecare cîte douà steaguri 

rosii, si pe care se vedeau lipite afise mai 

tipàrite : « Tràiascà stabilizarea », « Tràiascà 

tov. ministru Gheorghiu Dej », « Tràiascà 
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guvenul Petru Groza » etc. ; camioanele erau 

încàrcate cu indivizi care scaudau în gura mare 

versuri pe care nu le-am înteles, dar prin care 

desigur aràtau entuziasmul lor si al poporului 

pentru stabilizare ! Cei care au pregàtit acestà 

manifestatie sunt foarte slabi psihologi ; cînd 

totà lumea e lovità în chiar existenta ei prin 

aceastà stabilizare, asemenea manifestatii nu 

produc decît scîrbà si indignare. 

 Iatà ce socotealà s-a fàcut azi de cei care 

trebuie sà primeascà bani stablizati. Cu 3 

milioane lei pe care are dreptul sà-l preschimbe 

un functionar, el a putut cumpàra pînà acum 20 

kg. carne (care se vindea cu 150.000 lei kg.) 

sau 100 litri lapte (cu 30.000 lei kg) etc. Acum, 

cu cei 150 lei, bani noi, ce se dau pentru 3 

milioane din cei vechi, nu poate omul cumpàra 

decît 4 kg carne (fixatà la 40 lei), sau 19 litri 

lapte (fixat la 8 lei litrul). Va sà zicà nu numai 

cà s-a redus în mod atît de nedrept cota de 

preschimbat, dar fatà de banii ce s-au dat, 

preturile s-au ridicat de 5 ori ! 

 E multà lume care nu stie cum va trài ! 

Sîmbàtà 16 august 

 La ad-tia financiarà unde m-am dus azi 

de dimineatà sà preschimb 3 milioane lei vechi 

pentru 150 lei zisi stabilizati, am gàsit o coadà 

de cel putin 100 m. de cetàteni care-si asteptau 

rîndul. Omule e în stare sà astepte o zi întreagà 
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pentru a càpàta putinul ce i se dà, ca sà nu  

moarà de foame. Guvernul ar putea spune cà 

îngràmàdirea aceasta de oameni are drept cauzà 

entuziasmul pentru mult asteptata stablizare ! 

Dacà însà oameni de ai lor ar asculta ce 

vorbeste publicul, cred cà guvernul s-ar làuda 

mai putin cu operatia pe care o face. 

 Se spunea ieri la radio cà în sfîrsit tara 

scapà de sarabanda milioanelor ; îti face 

impresia ascultînd, cà vinovat de aparitia 

acestor miliarde de milioane ar fi un dusman 

care a voit sà facà ràu tàrii, si cà bietul guvern 

trebuie sà îndrepte acum totul ! In realitate 

guvernul este acela care a creat aceastà 

situatie, si bineînteles aceasta cu scopul pe 

care-l vedem azi.(…) 

Duminicà 17 august 

 Astàzi de dimineatà am fàcut o plimbare 

pînà la garà. Cu aceastà ocazie am întrebat la 

casa de bilete cît costà un bilet la trenul de 

persoane pînà la Bucuresti, si mi s-a ràspuns cà 

un bilet clasa III costà 800 lei, unul de cl II 1000 

lei. Or, cetàtenilor li s-a dat la schimb numai 75 

sau 150 lei. Prin urmare cine va putea càlàtori 

cu trenul de acum si încà peste cîtva timp ? 

Nimeni. (…) 

 Dintr-o parte la alta a stràzilor principale 

sunt atîrnate pancarte mari rosii pe care stà 



 645

scris : « Tràiascà stabilizarea în folosul 

poporului ».(…) 

 Astàzi dacà esti grav bolnav nu te poti 

îngriji. Dacà ti-a murit cineva nu ai cu ce sà-l 

înmormîntezi, si nu ai de la cine sà te 

împrumuti. (…) 

Luni 18 august 

 Nici astàzi nu am parvenit sà iau cei 150 

lei bani noi… Erau înaintea mea cîteva sute desi 

am fost la fata locului la ora 7,30 dimineata. Imi 

spunea un coleg cà pentru a obtine un numàr de 

ordine de la plutonierul, seful gàrzii, care le 

împarte, a trebuit sà vinà de la 3 dimineata. Un 

prieten îmi spunea ieri cà pentru a putea ajunge 

sà încaseze neînsemnata sumà de 150 lei, a 

trebuit sà astepte de la ora 5 dimineata pînà la 

ora 12, sub vàpaia soarelui. Un altul spunea cà 

a asteptat douà zile la rînd. Si omul îndurà toate 

oboselile si umilintele, pentru acesti 150 lei, 

càci fàrà ei nu are ce mînca. (… 

 S-a comunicat asearà la radio Bucuresti 

cà generalul Markos, seful “rebelilor” greci, 

care a ocupat în nordul Greciei un teritoriu, a 

numit un guvern si a redactat o constitutie 

pentru întreaga Grecie. (…) 

 Ziarul « Fapta » sosità azi la Craiova 

anuntà cà Nicola Petkoff, seful opozitiei 

bulgare, fost ministru, a fost condamnat la 

moarte prin spînzuràtoare, iar « complici » de ai 
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lui la muncà silnicà pe viatà. Li se aduce 

acuzarea cà au organizat o loviturà de stat 

împotriva republicii populare bulgare. (In 

Bulgaria Petkoff e cam ceea ce sunt la noi 

Maniu, Mihalache etc., arestati si ei în tara 

noastrà si aducîndu-li-se acuzatiuni 

asemànàtoare). 

Marti 19 august    

 (…) In timpul diminetii am stat de vorbà 

cu cîtiva colegi pensionari, profesori, generali 

la pensie…Ne comunicam contrastul dintre 

visurile de altàdatà ale noastre pentru o 

bàtrînete linistità si realitatea dureroasà de azi. 

Si ne gîndeam la ce va urma de acum înainte. 

Càci comunistii care conduc astàzi tara vor 

continua cu reformele lor de spoliere si 

înfometare. O clipà de ràgaz nu ni se lasà… 

 Toti cetàteni care posedà monede de aur 

au fost oblicati printr-o lege recentà sà depunà 

la banca nationalà aurul pe care-l posedà, plàtit 

cu pretul fixat. Cei care nu-l vor depune, vor fi 

condamnati la muncà silnicà etc. 

 Reprezentantii diplomatici ai Statelor 

Unite si Angliei la Sofia ay cerut guvernului 

bulgar sà amîne executarea sentintei prin care 

Nicola Petkoff a fost condamnat la moarte… 

Vineri 22 august     

 Ziarele de azi publicà o stire comunicatà 

de agentia Reuter prin care se anunta cà în sînu 
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parlamentului francez s-a alcàtuit miercuri un 

grup gaulist. Un numàr de 55 deputati apartinînd 

partidelor de centru si dreapta s-au unit într-un 

« grup de actiune », obligîndu-se sà promoveze 

principiile pe care ei le socotesc esentiale 

pentru instituirea unei democratii reale si 

asigurarea unei refaceri a Frantei. Se asteaptà 

ca un nou numàr de deputati sà se ralieze 

acestui grup…. 

 Printr-o lege recentà s-a dispus ca toti 

comerciantii si detinàtorii sà facà declaratii de 

màrfurile sau produsele ce posedà. Negustorii 

se tem cà li se vor lua din màrfuri. 

Sîmbàtà 23 august 

 In vreme ce adevàratii autori ai actului de 

la 23 august 1944 se aflà la închisoare sau sunt 

exclusi din viata politicà, - regimul de la putere 

sàrbàtoreste cu zgomot ziua aceasta, atri 

buindu-si toatev meritele la înfàptuirea ei ! 

 Azi s-a ratificat de « parlamentul » român 

tratatul de pace. Incà din zilele trecute 

conducerea partidului comunist român, în urma 

unei consfàtuiri, a luat dispozitia ca prin 

reprezentantii ei sà cearà parlamentului aceastà 

ratificare. Si acest partid comunist se fàleste cu 

aceastà initiativà, ca si cum nici o altà grupare 

din cele ce formeazà « blocul » zis 

« democratic », nu ar fi înteles sà facà aceasta, 

si ca si cum ratificarea ar aduce vreo 
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schimbare, în împrejuràrile de aftà, în situatia 

României ! De altfel Rusia n-a ratificat pînà 

acum acest tratat. 

Vineri 29 august 

 Iatà cîteva fragmente dintr-un discurs al 

maresalului Tito, rostit la Zagreb în Croatia. 

« Aceste amenintàri (ale « reactiunii » 

internationale) siprovocàri sunt de înteles, càci 

capitalistii stràini au pierdut în tara noastrà 

vechile lor pozitii. Reactiunea internationalà se 

teme de forta noastrà moralà, de regimul nostru 

social si de uitatea popoarelor noastre. Aceastà 

reactiune mai vorbeste si de bomba atomicà si 

de ràzboi si organizeazà împotriva noastrà 

provocàri. Dar noi avem nervi solizi si sînge 

rece. Suntem un stat mic, însà contributia pe 

care am adus-o în acest ràzboi, sacrificiile 

noastre, ne dau dreptul sà vorbim cu Marile 

Puteri de la egal la egal. Declaràm cà nu vop 

permite sà fim tratati ca un popor colonial. 

Aceasta sà o stie reactiunea internationalà. 

Tara nu ar putea fi cucerità prin fabulele asupra 

bombei atomice. Pentru a face ràzboiul 

trebuiesc oameni, ori popoarele, si între altele, 

popoarele britanic si american, nu vpoiesc 

ràzboiul… Avem mari aliati, Uniunea Sovietelor, 

avem armata noastrà pentru a apàra tara ». 

In Grecia de mai multe zile se încearcà 

formarea unui nou guvern în locul celui 
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demisionat. Regele Greciei a însàrcinat cu 

formarea noului guvern pe fostul ministru de 

externe Tsaldaris, cu recomandarea ca noul 

guvern sà fie alcàtuit dinreprezentanti ai tuturor 

partidelor (bine înteles afarà de comunisti care 

acum duc ràzboi pentru ocuparea întregii 

Grecii), ceea ce ar intra si în vederile englezilor 

si americanilor. 

Pînà acum însà sefii partidelor respective 

grecesti nu au ajuns la o întelegere. In acest 

timp fortele de « partizani » anuntà noi atacuri 

si cuceriri de numeroase localitàti. Se pare cà în 

Grecia, ca si în alte pàrti, oamenii si-au pierdut 

judecata si, cu ea odatà, simtul pericolului. 

Sîmbàtà 30 august 

 Azi dimineatà s-a anuntat la radio-

Bucuresti cà Prezidiul suprem al Uniunii 

Sovietelor a ratificat tratatul cu România, Italia, 

Bulgaria, Ungaria, Finlanda. Se va schimba oare 

ceva în România în urma acestei ratificàri ? (…) 

Miercuri 3 septembrie 

 In Grecia s-a format un cabinet 

provizoriu sub presedintia lui Tsaldaris. 

 In alegerile ce au avut loc în Ungaria în 

ziua de 30 august, coalitia guvernamentalà a 

obtinut 62% din voturi. Din aceastà coalitie face 

parte si partidul comunist, care fatà cu celelalte 

partide a obtinut cel mai mare numàr de voturi 

(22% din total) desi în trecutele alegeri a 
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obtinut cu mult mai putin. Cum se explicà 

aceasta ? Din contrà, partidul micilor proprietari 

care în alegerile trecute a avut o majoritate 

impozantà (de douà ori si jumàtate cît au acum 

comunistii) au obtinut acum numai 15%. Iaràsi 

cum se explicà aceasta ? Partidul catolic din 

opozitie a obtinut 18% etc. (…) 

Joi 4 septembrie 

 In ziarele de azi e publicat un prea scurt 

rezumat al discursului presedintelui Truman 

rostit marti la Petropolis în Brazilia, în fata 

membrilor Conferintei pan-americane. Spicuim 

din acest rezumat : « Poporul Statelor Unite, - a 

spus presedintele - , s-a angajat în ràzboiul 

recent cucredinta fermà cà deschidem drumul 

càtre o lume liberà. Dar numeroase natiuni sunt 

încà supuse tipului de dominatie stràinà 

împotriva càruia am luptat. Multe din popoarele 

Europei si Asiei tràiesc în umbra agresiunii 

armate…Aproape pretutindeni în Europa 

refacerea economicà a lîncezit. Mare parte din 

aceastà lîncezire economicà este datorità 

paralizàrii de teama politicà si nesigurantei, în 

afarà de distrugerile pricinuite de ràzboi ». 

Amintind repulsia Statelor Unite de a folosi 

fortele armate în tot cursul istoriei lor, 

presedintele a spus : « Aversiunea noastrà fatà 

de violentà nu trebuie ràu înteleasà, ca o lipsà 

de hotàrîre…Forta noastrà militarà trebuie 
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pàstratà ca o dovadà a seriozitàtii pe care o 

acordàm obligatiilor noastre » apoi presedintele 

Truman a fàcut un appel la tàrile din Lumea 

nouà ca sà ajute Lumea veche în reconstructia 

ei economicà si în viitorul ei politic. 

 Un trimis special al presedintelui Truman 

a sosit în Grecia. El a avut mai întîi o audientà 

la rege. Vor mai urma diferite întrevederi cu 

oamenii politici, în vederea stàrilor din Grecia si 

cele de la granitele ei. 

Duminicà 7 septembrie  

 In Grecia s-a ajuns la constituirea unui 

guvern de coalitie. Seful guvernului este 

Sophulis (liberal), iar vicepresedinte al 

consiliului si ministru de externe este Tsaldaris 

(populist). Astà searà la radio-Bucuresti s-a 

anuntat dupà o stire din Moscova cà între turci 

si greci ar fi vorba de o aliantà în vederea 

evenimentelor ce se petrec la granita greacà. 

 Acum douà zile ziarele românesti au 

publicat o decizie a ministrului agriculturii prin 

care contractele de arendare de pàmînturi, 

precum si lucrul în dijmà, sunt anulate si 

interzise, - fiecare proprietar de pàmînt 

trebuind sà-si munceascà pàmîntul în regie. 

Unde vrea oare actualul regim sà ajungà cu 

aceastà dispozitie, cînd mare parte din 

proprietarii de pàmînt, cîti au ràmas, au ràmas 

fàrà inventarul agricol care le-a fost luat sau 
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distrus la expropriere, si cînd azi nici unul din 

ei nu are bani cu care sà plàteascà muncile -, 

din cauza stabilizàrii. Ce se urmàreste ? In orice 

caz nu màrirea productiei pàmîntului. 

 Cîteva din ziarele din Bucuresti publicà 

aproape zilnic neajunsurile pe care le întîmpinà 

cetàtenii Capitalei cu aprovizionarea. In fata 

gheretelor de aprovizionare din piete, chiar 

pentru zarzavaturile si legumele care ar trebui 

sà se gàseascà acum din belsug, de formeazà 

cozi interminabile începînd de dimineatà, înainte 

de ràsàul soarelui, pînà seara dupà apusul lui. Isi 

pierd oamenii ziua, asteptînd sà capete ceva 

pentru hranà. Suferintele fizice si morale sunt 

neterminabile. Iar administratia nu face nimic 

pentru a remedia aceastà nemaipomenità stare 

de lucruri. Pînà acum cîtva timp ea putea arunca 

vina lipsurilor asupra secetei de anul trecut si 

din primàvarà. Dar acum cînd se gàsesc de 

toate, cine mai e de vinà decît lipsa de 

pricepere sau reaua vointà a administratiei ? Si 

comerciantii care ar voi sà aprovizioneze 

Capitala, de unde sà ia banii trebuinciosi, cînd li 

s-a confiscat tot capitalul ? 

 In orice tarà pînà acum guvernele au 

urmàrit bunàstarea locuitorilor ; privind la ce se 

petrece în tara româneascà, îti vine sà crezi cà 

guvernul nu urmàreste decît sà aducà în stare 

de lipsà si de suferintà poporul. 
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Miercuri 10 septembrie  

 Moscova a sàrbàtorit duminicà cu mare 

fast împlinirea a 800 de ani de la întemeierea 

ei. Cu aceastà ocazie Stalin a adresat 

locuitorilor Moscovei un salut din care 

extragem urmàtoarele : « Astàzi Moscova nu 

este numai inspiratoarea construirii noii 

democratii sovietice, Moscova este în acelasi 

timp steagul de luptà al tuturor oamenilor 

muncii din lume, al tuturor raselor si natiunilor 

asuprite, pentru liberarea de sub jugul 

plutocratiei si imperialismului… Moscova este 

un model pentru toate capitalele lumii ». 

 Dacà la acest mesaj adàugàm cele scrise 

de un ziarist rus în ziarul « Pravda » cà 

socialistii din toatà lumea considerà Moscova ca 

o a doua patrie a lor, ne dàm seama cà dacà 

cineva s-a îndoit pînà acum, nu se mai poate 

îndoi de azi înainte : Rusia tinde sà ia 

hegemonia lumii, sà dicteze omenirii cum 

trebuie sà se conducà. In acelasi timp 

copducàtorii ei iau atitudine fàtisà contra 

popoarelor pe care ei le numesc 

« imperialiste », si printre care desigur, în 

primul rînd, se aflà Statele Unite ale Americii. 

 Pe cînd aceasta se petrecea la Moscova, 

Radio-America difuza de la New York prin 

radio discursul ministrului comertului al Statelor 

Unite, Harriman, care si el, desigur cu 
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autorizatia guvernului si a presedintelui 

Truman, a luat atitudine fàtise împotriva Rusiei. 

El a spus cà în Asia si în alte pàrti ale lumii, 

popoare pe jumàtate sàlbatece au càpàtat 

libertàtiile omenesti, pe cînd în Europa un popor 

necultivat a pus stàpînire si exercità o dictaturà 

odioasà asupra statelor din Europa de ràsàrit. 

 Guvernul român, dupà ce prin legea sub 

sanctiuni severe (muncà silnicà), a obligat pe 

particulari sà depunà aurul ce posedà, acum a 

anuntat cà Banca Nationalà primeste si argintul 

chiar sub formà de obiecte, plàtind cu 2.300 lei 

chilogramul. Se vor gàsi desigur si din cei care 

vor poseda si argintul, càci oamenii au ràmas cu 

aceastà asa numità stabilizare, complet lipsiti de 

bani. 

 Nici pînà azi nu s-au dat lefurile 

functionarilor publici si pensiile pe luna august. 

Unii din ei nu mai au ce mînca. Iar timpul 

aprovizionàrilor cu alimente trece. 

 Pe peretele din fatà al gàrii Craiova, de la 

un capàt la celàlalt, se aflà numele lui Gheroghiu 

Dej, format din litere mari de 80 de cm, din 

lemn vopsit cu rosu, fiecare literà fiind 

înconjuratà cu frunze de stejar. Cred cà de cînd 

existà tara româneascà, o asemenea 

manifestatie nu s-a mai vàzut. 

Joi 11 septembrie 
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 Din ziarele e azispicuim urmàtoarele stiri 

transmise de Agentia Reuter. 

« D. Harold Stassen, candidat republican 

la presedentia Statelor Unite, a declarat în 

cursul unei conferinte de presà cà orice ajutor 

viitor american pentru Marea Britanie va fi 

conditionat, pentru ca guvernul britanic sà nu 

meargà mai departe pe cale înfàptuirii planurilor 

desvializare a industriilor de otel sau a oricàror 

alte industrii…Noi trebuie sà insistàm în viitor 

pentru ca aceste tàri sà nu meargà mai departe 

cu sistemul de economie planificatà, în care noi 

nu credem, si pe care toate dovezile îl aratà ca 

fiind dàunàtor, în loc sà màreascà porductiasi sà 

ridice standardul de viatà ». 

Bàtrînul prim ministru al Greciei 

(Temistocle Sophulis) despre care se spune cà 

are vîrsta de 87 ani, s-a adresat luni poporului 

elen, aràtînd cà principalul scop al constituirii 

noului guvern liberal-populist este sà realizeze 

unitatea natiunii grecesti în conditiile unei 

vecinàtàti normale între Grecia si vecinii ei. Si a 

adàugat la sfîrsit : « Dacà toate sfortàrile 

noastre de participare nu vor da roade, ci din 

contrà se va dovedi cà ne aflàm în fata unui 

complot inamic, dinainte stabilit, nu vom avea 

altà solutie decît sà luptàm uniti, cum am luptat 

totdeauna în ocazii similare în decursul istoriei 

noastre. » 
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Guvernul grec a anuntat o amnistie pentru 

rebeli, si a invitat puterile stràine sà numeascà 

un comitet international care sà supravegheze 

buna credintà a guvernului în aplicarea 

amnistiei. In acest timp, dupà cum se comunicà 

de la Moscova, seful rebelilor, generalul 

Markos , declarà cà amnistia aceasta e numai o 

cursà. Se va vedea care e rezultatul bunei 

vointe pa care guvernul grec o aratà. 

Primul ministru PetruGroza nu pierde nici 

o ocazie cînd càlàtoreste în stràinàtate (dupà ce 

a fost la Belgrad si la Sofia, acum a fost la 

Praga), sà dea interviuri ziaristilor din tàrile 

respective, prin care nu numai cà aduce regulat 

insulte partidelor de opozitie din tarà (dintre 

care cel national tàrànesc e acum desfiintat, iar 

sefii sài arestati, si nu se multumeste cu 

aceasta !), dar are aprecieri jignitoare la adresa 

marilor state apusene, Statele Unite si Anglia. 

Au fost multi prim ministrii în tara româneascà, 

dar unul ca acesta care sà dea o asemenea 

dovadà nu numai de lipsà de tact politic, dar 

side bun simt ordinar, cred cà tara noastrà nu a 

mai avut niciodatà. 

Marti 16 septembrie    

 Ieri s-au depus la Paris asa numitele 

« instrumente » de ratificare a tratatelor de 

pace cu Italia, iar la Moscova cele de ratificare 

a tratatelor cu România si clelalte tàri ce s-au 
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gàsit în ràzboi cu Rusia. De ieri, prin urmare, se 

socoteste cà au intrat în regimul de pace. Dar 

aceeasi întrebare de mai înainte se pune si 

acum : se va schimba ceva ? Ne îndoim. 

 …situatia aprovizionàrilor în Bucuresti 

este amenitàtoare si produce adevàratà 

panicà…Cetàtenii se stîng la cozi în fata pietelor 

începînd chiar de la orele 12 noaptea, pentru ca 

a doua zi dimineata sà-i vinà rîndul sà cumpere 

ceva. Se spune cà multi vin cu scàunelele pe 

care stau si asteaptà. Si de multe ori se întîmplà 

sà astepte degeaba. S-au càzut cozi mai lungi 

de 100 m. Vorbesc si unele ziare de aceastà 

situatie, dar rezultatele sunt nule. Capacitatea 

guvernului de vede din aceastà stare de 

lucruri… 

Sîmbàtà 20 septembrie 

 Marti 16 septembrie s-a deschis la New 

York sesiunea adunàrii generale a Natiunilor 

Unite (ONU).Dupà cum era de asteptat, 

întelegere nu existà încà de la început. Aranha, 

delegatul Braziliei, ales presedinte de vîrstà 

pînà la alegerea noului presedinte, a spus în 

cuvîntarea sa : « Vom alege oare calea 

ràzboiului sau a pàcii ? », si apoi a adàugat : 

« aici si nu în altà parte, lumea va pace pace sau 

va hotàrî ràzboiul ». Bineînteles el a fost pentru 

întelegere si pace. 
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 Delegatul Statelor Unite, generalul 

Marshall, a vorbit si el. Dupà cum rezultà dintr-

un articol publicat în « Liberalul » de azi, cu 

titlul « Discursul d-lui Marshall », « Incà 

dinainte de deschiderea Adunàrii generale a 

ONU-lui s-a anuntat cà secretarul 

departamentului de stat american si-a rezervat 

pentru prima sedintà chiar, un discurs 

caracterizat ca ofensiv. Stirea s-a confirmat 

întru totul. Cuvîntarea generalului Marshall a 

avut într-adevàr un cara cter ofensiv, s-ar 

putea spune chiar agresiv. In chestiunea Greciei 

(în care a învinuit popoarele vecine de la nord 

ale Greciei cà dau ajutor material rebelilor 

greci), - în aceea a Statelor balcanice (în care 

guvernele conduc dupà normele date de Rusia 

si unde libertàtile au fost desfiintate), în privinta 

dreptului de veto (de care Rusia abuzeazà, 

fàcînd astfel ca întelegerea sà nu progreseze), 

în aceea a Coreii (în care nu se ajunge la o 

întelegere în privinta unificàrii ei) etc. etc., - a 

formulat imputàri de o extremà gravitate si în 

mod cu totul categoric”. 

 Delegatul Rusiei, Vâsinski, nu s-a làsat 

nici el mai pe jos. Dupà telegramele agentiei 

Reuter, publicate în ziare, el “a atacat puternic 

Anglia si Statele Unite, acuzîndu-le cà se abat 

de la principiul pe care a fost întemeiatà 

Organizatia Natiunilor Unite. Mai departe s-a 
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atacat ajutorul dat de Statele Unite Greciei si 

Turciei, învinuind Statele Unite cà folosesc 

acest ajutor ca o armà politicà ; cà « planul 

Marshall » de ajutorarea Europei nu este decît o 

încercare de a se rupe Europa în douà tabere si 

de a se forma un bloc al tàrilor ostile Europei 

ràsàritene si Europei Sovietice. Cà numeroase 

fapte dovedesc cà în unele tàri si în special în 

Statele Unite, psihoza ràzboiului este sporità 

prin punerea în practicà a unor màsuri cu 

caracter militar si strategic, construirea de noi 

baze militare, dezvoltarea productiei de 

armament etc. In sfîrsit, Vâsinski a propus 

adunàrii o rezolutie prin care cere ca Adunarea 

sà condamne «  propaganda criminalà în 

vederea unui ràzboi ce este dusà de cercurile 

internationale din mai multe tàri, în special din 

Statele Unite, Turcia si Grecia, cu ajutorul 

ràspîndirii a tot felul de insinuàri prin radio, 

presà, cinema si declaratii publice, si care 

cuprinde un apel fàtis de a se ataca tàrile 

democratice iubitoare de pace ! »… Etc.etc. în 

toate chestiunile gàsindu-se vinovate tàrile 

apusene, mai ales America. 

 Aceeasi agentie Reuter comunicà stirea 

cà presedintele Truman de pe bordul vasului 

Missouri cu care se înapoiazà din càlàtoria în 

America de sud, a gràbit numirea ca ministru de 

ràzboi a lui James Forrestall, misiunea acestuia 



 660

fiind de a întàri fortele armate regulate 

depàsind chiar programul actual, avîndu-se în 

vedere situatia internationalà. 

 Curtea de Casatie bulgarà a respins 

recursul lui Petkoff, seful opozitiei bulgare, 

care a fost condamnat la moarte de tribunalul 

respectiv. 

 Ca urmare a ratificàrii tratatului cu 

România, Comisia aliatà de control, instituità 

pentru executarea sarcinilor armistitiului, 

prezidatà de generalul rus Susaicov, s-a 

desfiintat. Dar actul va aduce si el vreo 

modificare în situatia de azi a României ? 

Joi 25 septembrie  

 Ziarele de azi anuntà cà Nicola Petkoff, 

fost secretar al partidului agrarian bulgar din 

opozitie, si acel care în timpul ocupatiei 

nemtesti din acest ràzboi a avut o atitudine de 

independentà, - în urma sentintei pronuntate, 

prin care a fost acuzat de atentat la siguranta 

statului ( !), acum pe timpul ocupatiei rusesti, a 

fost spînzurat în noaptea de luni spre marti. 

Aceastà executie împotriva unui om considerat 

nevinovat, si a càrui apàrare o luaserà Statele 

Unite si Anglia, a înfiorat pe toatà lumea. 

Duminecà 28 septembrie 

 Astàzi a venit la noi în casà, în cele douà 

camere pe care le-a ocupat mai bine de doi ani 

maiorul rus Abramov, un alt maior rus cu sotia 
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lui si o fetità de un an si jumàtate. Credeam cà 

vom putea ràmîne stàpîni în casa noastrà, dar, 

dupà cum se vede, aceasta nu se poate. 

Incheierea pàcii, ratificarea ei nu a adus nici o 

schimbare. Craiovenii, si poate multe alte orase, 

gàzduiesc încà multà armatà ruseascà. 

Luni 29 septembrie  

 Dintr-un articol publicat azi în ziarul 

« Liberalul » spicuim aceste cuvinte : 

« Organizatia Natiunilor Unite a càrei menire 

este sà mentinà si sà întàreascà pacea între 

popoare si sà devinà instrumentul de realizare a 

colaboràrii cît mai strînse dintre mari si mici, a 

devenit azi tribuna de la înàltimea càreia se 

manifestà din ce în ce mai mult tendintele de 

divergentà si disociere între diferite state 

reprezentate în Adunarea generalà si în 

Consiliul de Securitate ». 

 In acealsi ziar gàsesc rezumatul unei 

cuvîntàri rostità de Churchill la o întrunire în 

Londra a partidului conservator al càrui sef 

este. Extragem din aceastà cuvîntare. Dupà ce 

el a atacat guvernul bulgar pentru executarea 

lui Nicola Petkoff, a adàugat : « Lumea întreagà 

este stupefiatà de càderea bruscà a Marei 

Britanii din locul de frunte pe care-l dobîndise 

în ceasul cel mai întunecos al istoriei sale. Cînd 

acum doi ani am declarat cà alegerile generale 

din 1945 constituiau un dezastru national, nu mà 
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gîndeam cà aceastà frazà avea sà se confirme 

atît de repede. Nu este nici o singurà fatetà a 

vietii englezesti care sà nu fi fost atinsà. Tràim 

în conditiuni mai rele decît cele pe care le 

aveam în plin ràzboi. Ceea ce submarinele 

germane nu au reusit niciodatà sà facà, a fost 

realizat de compatriotii nostrii ràtàciti si prin 

incompetenta si aroganta liotei de functionari, a 

miilor de decrete, a relei administratii a 

treburilor noastre publice, mari si mici ». 

(Putem spune cà aceeasi icoanà, dar mult 

agravatà, a situatiei, este si în România). 

Miercuri 1 octombrie  

 In tarà sunt ordonate de guvern diferite 

manifestatii prin care se cere pedepsirea si 

chiar moartea lui Maniu. Cea mai mare parte din 

jurnalele radio sunt acum prcedate de alocutiuni 

prin care se aduc critici insultàtoare partidului 

national tàrànesc, azi desfiintat, si se numesc 

tràdàtori fostii lui sefi, Maniu, Mihalache etc., 

care au fost arestati si care nu pot ràspunde. 

Poporul în imensa lui majoritate stie însà ce sà 

creadà despre Maniu, si mai stie unde sunt 

adevàratii tràdàtori. 

 Desi în cartelele vechi de alimente nu mai 

sunt bonuri, totusi guvernul a luat dispozitii ca 

aceste cartele sà fie schimbate si sà fie numai 

pe o lunà. Astfel zilele acesteas-au dat prn 

circonscriptile de politie respective cartelele pe 
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luna octombrie. A fost o îmbulzealà si o 

pierdere de vreme care a indignat lumea. La 

intrare nici o ordine, intra înainte cel care da cu 

coatele. Niste haimanale de tigani de la mahala 

vorbeau màscàrii si înjurau pe « ciocoi ». Cînd 

s-a atras atentia celor în drept asupra acestei 

dezordini, au ràspuns cà au ordin sà nu facà nici 

o observatie. Si de acum înainte asa vor fi 

stràgàniti si jugniti cetàtenii în toate lunile. 

 Dupà asa numitele « epuràri » ale 

functionarilor, au început acum « comprimàrile » 

cu pretextul economiilor bugetare. Acum de 

curînd s-au « comprimat » un mare numàr din 

membrii corpului didactic, începînd cu profesori 

universitari si terminînd cu învàtàtorii. 

Estecurios cà la cîtva timp dupà aceste operatii 

se anuntà reprimirea în functiune a unora dintre 

cei oprimati. Motivul reprimirii e lesne de 

înteles : oamenii au fost nevoiti « sà se 

încadreze progresist », înscriindu-se la 

comunisti. 

 De la asa numita stabilizare, lefurile 

functionarilor si pensiile nu se mai plàtesc lunar 

ci la 15 zile. Ii e teamà guvernului sà nu se 

îmbogàteascà prea mult functionarii si nu cumva 

sà facà aprovizionàri nemàsurate ! 

 Desi impozitele pe clàdiri sau agricole s-

au plàtit în unele cazuri pe tot anul, în lei vechi, 

guvernul a luat dispozitia ca sà fie plàtite a doua 
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oarà în lei « stabilizati », « banii vechi plàtiti 

fiind si ei tinuti în socotealà în sà în raport de 1 

leu stabilizat pentru 20.000 lei vechi ! 

Duminicà 5 octombrie   

 Cererile României, Bulgariei si Ungariei, 

de a fi primite în Organizatia Natiunilor Unite, 

desi sustinute cu vigoare de Rusia, au fost 

respinse, pentru motivul cà guvernele acestor 

tàri nu au îndeplinit obligatiile din tratatul de 

pace de a da libertàtile cuvenite cetàtenilor. In 

fata acestei opuneri, sustinutà mai ales de 

Statele Unite si Anglia (Franta nu s-a opus 

decît pentru Bulgaria din cauza condamnàrii lui 

Petcoff), Rusia a opus dreptul sàu de veto 

pentru admiterea Italiei, care astfel nici ea nu a 

putut fi primità. 

 Desi Bulgaria nu a fost primità ca membru 

ONU-lui, totusi Statele Unite, pentru ca sà 

poatà numi acolo un ambasador care sà observe 

ce se petrece, a recunoscut guvernul bulgar si a 

numit la Sofia un reprezentant. Se pare cà la 

radio Ankara s-a comunicat cà ministrul 

american numit, abea sosit în Bulgaria, a depus 

o coroanà de flori la mormîntul fostului ministru 

bulgar Petcoff, conamnat de bulgari la 

spînzuràtoare si executat, - dar pe care 

americanii, englezii si francezii l-au socotit ca 

pe un mare democrat si au cerut chiar 
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guvernului bulgar sà nu execute împotriva lui 

sentinta de condamnare la moarte.(…) 

Miercuri 8 octombrie 

 Ziarele de azi publicà stirea cà în Polonia 

a avut loc la sfîrsitul lunii septembrie o 

Conferintà a reprezentantilor partidelor 

comuniste din 9 tàri europene : Polonia, 

Iugoslavia, Bulgaria, România, Ungaria, Franta, 

Cehoslovacia, Italia, Rusia. România a fost 

reprezentatà prin Gheorghiu Dej si Ana Pauker. 

Raportul asupra situatiei internationale a fost 

fàcut de delegatul rus Jdanov, care se vede cà 

întrumeazà activitatea comunistilor din aceste 

tàri. Dupà cum se vede, sub influenta Rusiei, 

comunismul cautà sà devinà si mai activ decît 

pînà acum. Se înfiinteazà si un birou informativ 

la Belgrad « care va fi însàrcinat cu organizarea 

schimbului de experientà, si în caz de nevoie cu 

coordonarea activitàtii partidelor comuniste pe 

baze de acord reciproc ». 

Luni 20 octombrie 

 (…) Brazilia si Chile au rupt legàturile 

diplomtice cu Rusia… 

 In alegeriel comunale din Franta, cele mai 

multe voturi le-au obtinut partizanii geleralului 

De Gualle. Acesta cere modificarea Constitutiei, 

dizolvarea Camerii si noi alegeri. 

 Partidul liberal Bràtianu este învinuit pe 

cale penalà de guvernul actual cà în preajma 
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încheierii armistitului a cerut de la o unitate 

militarà 100 revolvere, pe care mai tîrziu nu le-

a preat. Seful partidului liberal, C. Bràtianu,, a 

fost chemat în fata instantei competente de 

instructie pentru a ràspunde de aceastà 

« însusire de armament militar ». De asemenea, 

seful partidului socialist independent (de 

opozitie) C. Titel Petrescu, a fost chemat sà fie 

instruit pentru cà directia partidului sàu ar fi 

ràspîndit afise tipàrite, fàrà a le fi prezentat la 

cenzurà. (Acestor socialisti li s-a refuzat 

tipàrirea unui ziar). Dupà cum se vede, actualul 

regim cautà prin toate mijloacele sà compromità 

si sà înlàture opozitia, ceea ce s-a observat si 

în stràinàtate. 

 Organizatia Natiunilor Unite (ONU), cu 

toatà opunerea Rusiei si Poloniei, a numit o 

comisie care sà plece în Grecia pentru a 

observa cauza evenimentelor militare de acolo. 

 Radio-America a comunicat cà Micolaicik, 

seful opozitiei din Polonia a fugit din tarà. De 

sigur cà li se pregàtea arestarea, cum s-a 

petrecut în Bulgaria cu Petcoff si în România cu 

Maniu, Mihalache si alti fruntasi politici ai 

partidului national tàrànesc. 

 Radio-Londra a comunicat în dimineata 

zilei de miercuri 29 octombrie cà, dupà 

terminarea instructiei, azi va începe la 

Bucuresti judecarea fostilor conducàtori ai 
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partidului national tàrànesc, Maniu si Mihalache, 

precum si a altor persoane, fàcînd parte din 

acelasi partid politic, printre care unii se aflà 

acum în stràinàtate, cum e Gafencu, Niculescu-

Buzesti si alti doi. A mai comunicat cà, dupà 

declaratiile guvernului român, nici un avocat din 

România nu a voit sà ia apàrarea inculpatilor ! In 

consecintà i s-a dat un avocat din oficiu ! 

 La ora 2 p.m. în aceeasi zi, postul de 

radio român a anuntat cà într-adevàr în 

dimineata acelei zile a început a fi judecat 

procesul acestor acuzati, pentru tràdare si 

spionaj; cà lui Iuliu Maniu I s-a desemnat din 

oficiu ca apàràtor Paraschivescu Bàlàceanu, 

decanul baroului Ilfov (cunoscut din toate 

manifestàrile sale, ca înfeudat complet 

actualului regim). 

 La dezbaterea procesului ( ce se judecà 

într-o salà a Scoalei de ràzboi de càtre un 

tribunal militar) iau parte numerosi 

reprezentanti ai agentiilor de presà stràine, 

printre care Statele Unite si Anglia. 

 Radio-America a transmis seara, în limba 

românà, cuprinsul unui articol apàrut în ziarul 

“New York Times” care descrie starea politicà 

si economicà din tàrile ocupate sau înfeudate 

Rusiei. Rusii urmàresc în aceste tàri nu numai 

completa robie, dar si sàràcirea si mizeria. 

România, spune autorul articolului, era înainte 
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de ràzboi grînarul Europei si furnizorul unei 

mari cantitàti de petrol. Acum rusii care o ocupà 

ridicà absolut tot ce pot ridica, làsînd populatia 

pradà foametii, frigului, mizeriei. 

 Tot Radio-America a transmis la radio 

sîmbàtà 1 noiembrie, cuprinsul unei scrisori 

deschise, publicatà în ziarele americane, 

adresatà lui P. Groza, deful guvernului român, 

de càtre Riposanu, fost consilier al legatiei la 

Washington. In aceastà scrisoare el aratà cà 

dupà ce a auzit cà Iuliu Maniu a fost arestat, a 

demisionat din functiunea sa, pentru a nu se 

face în nici un fel complice al guvernului român 

care a sàvîrsit aceastà faptà. Cà Maniu, acel 

mare patriot care luptà de 50 de ani pentru 

drepturile si interesele României, nu poate fi un 

tràdàtor, asa cum e acuzat. In sfîrsit scrisoarea 

aminteste de interventia lui Iuliu Maniu, în 

timpul guvernàrii generalului Antonescu, ca 

Groza, actualul prim ministru, care pe atunci 

fusese arestat din ordinul generalului, sà fie 

liberat, si cà prima vizità pe care Petru Groza a 

fàcut-o dupà liberare, a fost aceea la Iuliu 

Maniu pentru a-i multumi cu recunostintà 

(aceasta, dupà cum se stie, nu a împiedicat pe 

P. Groza, ca în toate cuvîntàrile sale, atît în tarà 

si stràinàtate, sà atace pe Iuliu Maniu, numindu-

l tràdàtor). 
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 In dimineata zilei de duminicà 2 noiembrie 

Radio-Londra a anuntat o « victorie 

covîrsitoare » a candidatilor partidului 

conservator de sub sefia lui Churchill, în 

alegerile comunale. Se pare cà englezii s-au 

sàturat de guvernarea laburistà. Succesul 

acesta se crede cà va avea repercursiuni în 

viata politicà a Angliei. 

 Acest rezultat, pus în legàturà cu 

rezultatul alegerilor comunale din Franta, care 

au adt oarecari majoritàti generalului De Gaulle, 

aratà cà în tàrile apusene ale Europei, politica 

se dirijeazà spre dreapta. 

 Spre a se vedea cîtà importantà se dà în 

toatà lumea procesului ce se judecà la 

Bucuresti, notez aci cà Radio-Londra, fàcînd o 

dare de seamà a evenimpentelor sàptàmînii, a 

subliniat cà atentia lumii a fost îndreptatà în 

Europa de ràsàrit asupra procesului intentat lui 

Maniu si partizanilor sài politici, iar în apusul 

Europei asupra rezultatului alegerilor comunale 

dinFranta si Anglia. Radio-America vorbeste în 

toate zilele de acest proces numindu-l « farsà 

judiciarà ». 

 Din tarà. Populatia României a sperat sà 

aibà la dispozitia sa anul acesta cel putin 

porumbul recoltat, asa cum se prevedea pînà 

acum într-un anume moment. Dar acum cîteva 

zile s-a dat ordin de blocarea porumbului si de 
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instituirea unor comisii care sà plece în toae 

comunele din casà în casà pentru a rechizitiona 

cel putin 70% din recoltà. Toatà lumea, si mai 

ales tàranii, sunt din aceastà cauzà enorm de 

abàtuti. La bariera Craiovei, cînd am venit luni 

(3 noiembrie), am gàsit o gràmadà de jandarmi 

si soldati care ies înaintea oricàrui vehicul ce 

intrà în oras, si cautà sà vadà dacà nu transportà 

porumb sau fàinà de orice fel. Cei vinovati sunt 

trimisi în judecatà, iar produsele confiscate. 

Marti 4 noiembrie 

  Se stie cà încà de multà vreme, guvernul 

ordonà sà se facà întruniri si sà se aprobe 

motiuni prin care Maniu si partidul national 

tàrànesc sunt tratati de criminali, spioni, 

tràdàtori. La aceste întruniri au fost obligati sà 

ia parte si functionarii statului, desi în sufletul 

lor ei au putut sà nu aprobe deloc aceastà 

manifestatie. Dar orice împotrivire ar fi dus la 

izgonirea din functiune si prigonirea. 

 Acum în urmà au fost chemati la 

prefecturà preotii din oras, si li s-a dat ordin, 

ca în bisericà, la sfîrsitul slujbei religoase, sà 

tinà o cuvîntare în care, de asemenea, sà 

condadamne actiunea partidului national 

tàrànesc si a sefului sàu. Aceasta a adus o 

adevàratà consternare în rîndurile preotilor. 

Unul din ei (preotul Gronea) a îndràznit sà 

spunà cà o asemenea cuvîntare în bisericà ar fi 
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nepotrività cu rolul crestinesc al bisericii, si cà 

în orice caz, dacà preotimea ar primi un ordin 

scris de la sefii bisericesti, în acest sens, ar fi 

nevoità sà se supunà. Atît i-a trebuit acelui 

preot, càci plecînd acasà, a gàsit la poartà 

agenti politienesti, care l-au du la politie si la 

închisoare, unde se aflà si azi de douà 

sàptàmîni, împreunà cu cu numerosi alti detinuti 

politici, închisi fàrà vinà, care la puscària din 

Craiova mor de foame si de frig. 

Miercuri 5 noiembrie  

 Ieri s-au continuat dezbaterile în procesul 

Maniu. Inainte ca procurorii militari sà 

rosteascà rechizitoriile, guvernul a tinut sà facà 

nemuritoare scenele procesului, aducînd în salà 

un aparat cinematografic care sà înregistreze 

pe peliculà chipurile inculpatilor, ale 

judecàtorilor si ale publicului asistent. In 

momentul cînd obiectivul aparatului si 

reflectoarele s-au îndreptat spre acuzatul 

principal, bàtrînul luptàtor si mare patriot, 

Maniu, acesta, dupà cum aratà ziarul 

« Adevàrl », si-a acoperit fata cu pàlària, 

întorcîndu-se apoi cu spatele càtre operator. 

Dupà care s-a dat cuvîntul pe rînd celor trei 

procurori militari care au cerut o severà 

pedeapsà pentru crima de complot contra 

sigurantei sigurantei statului si alte crime. 
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 Astà searà la Craiova (si desigur aceeasi 

manifestatie s-a organizat si la Bucuresti), 

prefectul si politia au scos pe stradà muncitorii 

care purtînd pancarte cu inscriptia « moarte lui 

Maniu », unii din ei strigau aceleasi cuvinte. In 

curînd se va pronunta de càtre tribunalul militar 

sentinta contra acuzatilor, si guvernul tine ca 

tribunaul sà stie cà « poporul » întreg este 

alàturi de el pentru condamnare, si chiar aratà 

tribunalului calea de urmat. 

 Asearà radio-România a anuntat cà 

Mocolaicik, seful partidului tàrànesc din Polonia, 

care a fugit zilele trecute din tara lui, (se pare 

cà prin un avion militar englez) a sosit la 

Londra. Aceastà sosire fiind anuntatà în Camera 

Comunelor de ministrul de externe englez, 

“deputatii reactionari”, cum îi numeste agentia 

(rusà) se transmite stirea, au aplaudat càlduros. 

(Iatà dar guvernul englez nu numai cà a salvat 

poate de la moarte pe acela ce care ea singurà 

îl sfàtuise acum 2 ani sà plece din Londra unde 

se afla, la Varsovia, pentru a încerca o 

întelegere de guvernare cu partidul comunist 

polonez si cu celelalte partide, dar a si fàcut 

cunoscut faptul Camerii Comunelor care 

reprezintà Anglia întreagà, si care l-a aprobat 

cu aplauze. Iatà o atitudine si mai categoricà 

împotriva guvernelor comuniste conduse de 
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Rusia, care urmàresc prin orice mijloace 

desfiintarea opozitiei). 

 Un fapt semnificativ în Anglia, dupà o 

informatie transmisà de agentia Rador si 

publicatà de « Adevrul » de azi, este acesta. Un 

proiect de lege depus de guvernul englez în 

Camera Comunelor, referindu-se la extinderea 

controlului asupra dirijàrii mîinii de lucru, a fost 

respins de Camerà cu mare majoritate. Dupà 

esecul din alegerile comunale, iatà cà guvernul 

îsi vede acum respinse însisi proiectele sale, de 

càtre deputati din care multi trebuie sà fie 

laburisti, càci numai asa s-a putut obtine o 

importantà majoritate. 

Joi 6 noiembrie 

 In timp de la Tribunalul militar de judecà 

procesul bàtrînului si neînfricatului patriot 

român, Iuliu Maniu, si al prietenilor sài politici, 

pentru vina de a fi « tràdat » tara, - guvernul 

român a gàsit cà pentru sàrbàtorirea a 30 ani de 

la revolutia comunistà în Rusia, sà ordone 

festivitàti care sà dureze 7 zile ! S-au invitat 

cîteva personalitàti din Moscova, iar 

conferintele, concertele, comunicàrile la radio 

despre progresele obtinute de comunism si 

biefacerile lui, se tin lant. Sefii armatei roâne au 

declarat prietenie si solidaritate indestructibilà 

cu armata rosie. La toate magazinele sunt 
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arborate steaguri rosii rusesti si steaguri 

românesti. 

 Ceea ce se astepta mai demult s-a 

împlinit. Camera românà a dat un vot de 

neîncredere vicepresedintelui consiliului de 

ministri si ministru de externe, Gh. Tàtàràscu, 

sub prtextul cà unii functionari ai ministerului 

de externe, aflati inculpati azi în procesul 

Maniu, au fost în legàturà cu acesta si au predat 

pentru a se transmite reprezentantilor în 

România ai Angliei si Statelor Unite, oarecari 

documente din minister. Asa dar nu au fost de 

nici un folos cà ministrul de externe, 

înfeudîndu-se regimului, a sustinut interesele 

României la Conferinta pàcii, si a ràspuns destul 

de îndràznet notelor diplomatice adresate 

guvernului român anul trecut de càtre guvernul 

englez si cel american, în privinta respectàrii de 

càtre guvernul român a libertàtilor cetàtenesti 

prevàzute în conventia de armistitiu. Ceea ce l-

a pus într-o situatie pe care membrii comunisti 

din guvern, care în realitate dirijeazà toatà 

politica, nu  mai pot tolera, a fost faptul cà în 

luna mai, Gh. Tàtàràscu a adresat Consiliului de 

ministri un memoriu în care se aràta nemultumit 

de modul cum regimul întelege sà conducà tara. 

Si acuma, în sfîrsit, s-a ivit ocazia. El e fàcut 

responsabil de nesupravegherea sau chiar de 
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tolerarea functionarilor care s-au fàcut vinovati 

de sustragerea de acte ale ministerului. 

 Ca urmare, Gh. Tàtàràscu, precum si toti 

ministrii (finante etc.) si subsecretari de stat ce 

fac parte din gruparea sa, au demisionat din 

guvern. Consiliul de ministri a acceptat demisia. 

Sà vedem însà ce va spune Regele. Desigur, nu 

va putea împiedica nimic. (Stirea demisiei s-a 

transmis astà searà la radio-Bucuresti). 

 Se adaugà cà ziarul “Liberalul”, organ al 

partidului national liberal de sub sefia lui Dinu 

Bràtianu, nu publicà niciodatà nici cea mai micà 

informatie sau opinie despre procesul Maniu; 

aceasta fie din cauzà cà nu i s-a admis sà 

trimità un reporter al sàu la sedintà, fie cà avînd 

o altà pàrere nu o poate exprima. Probabil cà 

aceastà a doua ipotezà e mai aproape de 

adevàr. 

Sîmbàtà 8 noiembrie   

 Faptele politice s-au precipitat în tara 

noastrà. Alaltàieri Camera a dat un vot de 

neîncredere ministrului de externe, Tàtàràscu. 

Acestasi-a înaintat demisia, împreunà cu 

partizanii sài din guvern. Iar ieri, 7 noiembrie, 

ziua împlinirii a 30 de ani de la revolutia rusà, 

serbatà cu mare fast si zgomot atît în Rusia, cît 

si în tara româneascà, s-au si numit noi 

ministrii în locurile vacante : Ana Pauker, la 

ministerul de externe, Vasile Luca, la ministerul 
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de finante, ambii cunoscuti comunisti, iar în 

locul celorlalti, fie ca ministrii de stat, fie 

subsecretari de stat, (arte etc.) personalitàti 

fàrà prea mare importantà. 

 Dupà cum se vede, comunistii care 

detineau pînà acum ministere foarte importante 

(interne, industrie, comert, justitie etc.), si care 

conduceau întreaga politicà a guvernului, au mai 

acaparat acum alte douà ministere importante, 

pentru a-si întàri si mai mult pozitia, asa cum 

doreste Rusia, si cum doresc si ei. Dumnezeu sà 

întindà mîna sa ocrotitoare asupra tàrii 

românesti. 

 In privinta modului cum s-au petrecut 

lucrurile cu demiterea minstrului de externe, 

iatà ce scrie între altele ziarul « Liberalul » 

(care e de mirare cum e làsat sà mai aparà, 

într-un articol intitulat « Votul adunàrii ». 

« Comisunea afacerilor stràine a Camerei s-a 

întrunit fàrà a astepta màcar ca ministrul pus în 

cauzà sà aibà prilejul de a da explicatii, iar 

Camera a dat urmàtoarea rezolutie adoptatà de 

comisie, iaràsi fàrà sà considere necesar ca un 

membru al guvernului, vizat de o acuzatie atît 

de gravà, sà-si poatà prezenta apàrarea. Nu 

oadatà am semanalat în acest loc greselile 

politice si tactice comise de seful grupàrii 

gutiste. Nu odatà am prevàzut în aceste coloane 

soarta care-l asteaptà, anticipînd evenimentul 
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de azi, în momente cînd d. Tàtàràscu afisa o 

hotàrîre de factor important în guvernul 

constituit la 6 martie 1945. Lucrurile scrise de 

noi atunci sunt astàzi cu atît mai valabile în 

lumina verificàrilor care au venit. Dar acest 

lucru nu ne poate împiedica sà nu sbliniem 

maniera fàrà precedent în viata politicà a 

tàrii… » 

Duminicà 9 noiembrie 

 Ziarele de ieri si de azi au publicat 

discursul rostit de Molotov la Moscova, cu 

ocazia împlinirii a 30 de ani de la revolutia rusà. 

Dupà ce a aràtat « uriasele » progrese obtinte 

prin sistemul comunist, vorbitorul, cu o violentà 

putin obisnuità, a atacat pe « impreialistii » si 

« provocatorii de ràzboi » care sunt Statele 

Unite si Anglia. Un purtàtor de cuvînt al 

guverului engelz a deplîns atitudinea ministrului 

de externe rus tocmai acum în preajma 

deschiderii conferintei celor patru ministri de 

externe (25 noiembrie) în vederea încheierii 

tratatului de pace cu Germania si Austria. 

 Astàsearà Radio-America a transmis 

urmàtoarele stiri. a) In marile ziare americane 

“New York Times” si “New York Herald 

Tribune”, s-a reprodus la locul de cinste 

portretului “marelui patriot român” Maniu, s-a 

fàcut un istoric al vietii sale, si s-a aràtat cà el 

si colaboratorii sài sunt astàzi închisi si judecati 
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pentru cà nu au înteles cà fatà de Rusia sà 

renunte la principiile lor de libertate si 

indepenentà. b) Cà membrii ai opozitiei din 

diferite tàri suspuse autoritàtii ruse, care nu au 

fost încà condamnati, cautà sà fugà din tàrile 

respective, pînà nu e prea tîrziu. (Acum cîteva 

zile a fugit din Ungaria seful unui partid 

independent ; în Slovacia au fost arestati 

numerosi oameni politici). c) O companie de 

soldati unguri a trecut granita Austriei, 

predîndu-se autoritàtilor engleze. (Se spune cà 

acesti soldati, împreunà cu altii, urmau sà fie 

trimisi în Rusia pentru instructie). 

 In sfîrsit, radio-America mai transmite 

stirea cà generalul Ràdescu, care a fugit din 

România, s-a aflat pînà acum în Portugalia, a 

sosit de curînd la New York, unde a avut 

convorbiri cu oamenii politici si cu 

reprezentantii diferitelor ziare. 

 Dupà cum se stie, americanul Henry 

Wallace si oameni politici din diferite tàri, cum e 

acel deputat englez care se numeste Ziliacus, 

sau seful comunistilor francezi, Duclas, sau 

altul, nu numai în tàrile lor ; dar chiar cînd se 

duc în stràinàtate, criticà actiunea guvernelor 

lor, numindu-le imperialiste si atîtàtoare la 

ràzboi, întocmai cum o face Molotov sau orice 

om politic ori ziar comunist rus ; si totusi acesti 

oameni se înapoiazà în tàrile lor, ràmîn liberi si 
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continuà mai departe lupta lor pe aceeasi temà. 

In fata acestei situatii s-a pus si se pune mereu 

întrebarea : oare, dacà ar face aceasta un rus si 

asa mai departe cu toate tàrile desub 

autoritatea Rusiei, ar putea el sà vorbeascà 

multà vreme ? Si dacà ar vorbi în stàinàtate, se 

va mai putea el întoarce în tarà, si ce se va 

întîmpla atunci cu el ? 

Marti 11 noiembrie   

 (…)(Izvoarele Dunàrii îndreptate spre Rin) 

 La închisoarea din Craiova mor detinutii 

pe capete, de lipsà de hranà si frig. Duminecà a 

murit acolo un sàtean din comuna Plopsor. 

Familia lui a cerut ca medicul legist sà vadà 

cauza mortii, si acesta ducîndu-se la închisoare, 

a constatat cà moartea se datoreazà 

subalimentatiei si enteritei. A doua zi, cînd cel 

mort a fost ridicat de familie, un altul luase loc 

lîngà el. Un locuitor din Plenita, care pe timpul 

cînd ne aflam noi acolo, s-a întors de la 

închisoare unde a executat o pedeapsà de 30 

zile, era asa de bolnav încît a càzut imediat la 

pat si nu se stie dacà va scàpa. Spunea cà 

detinutii erau bàtuti în fiecare zi, cà li se da 200 

grame de màmàligà pe zi si o zeamà în care 

fuseserà cîteva bucàti de praz. Cà desi era frig, 

nici foc nu li se fàcea, si nici acoperàmînt 

pentru noapte nu li se da. Cine intrà în aceste 

timpuri de « progresism » la închisoare, unde se 
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aflà acum multi nevinovati, printre care oamenii 

politici, estesortit mortii. 

 Invàtàtorii si învàtàtoarele din Craiova 

spun aceste lucruri aproape de necrezut. 

Agentii guvernului au venit la scolile primare si 

au cerut copiilor sà semneze declaratii prin care 

cer pedepsirea lui Maniu. De la oamenii majori 

càrora sub amenintàri li s-a cerut acelasi lucru, 

acest guvern « democrat-popular », a ajuns la 

copiii cu mintea necoaptà. Nu cred sà se fi 

petrecut asemenea fapte nici chiar la popoarele 

cele mai primitive. 

 Dupà mai bine de un an, în care timp nu 

s-a distribuit populatiei de la orase nici màcar o 

picàturà de untdelemn, acum cîteva zile a 

început sà se dea : 300 grame de persoanà ! In 

fata cooperativelor înfiintate de comunisti si în 

fata unor magazine autorizate a împàrti ulei, se 

formeazà toate zilele zilele cozi nungi de 

oameni care sà poatà primi putinul ce li se dà. 

Joi 13 noiembrie 

 Marti seara la ora 8, Tribunalul militar din 

Bucuresti a condamnat pe Iuliu Maniu, Ion 

Mihalache, Gr. Niculescu Buzesti, Alex. 

Cretianu (acestia doi din urmà în contumacie) la 

muncà silnicà pe viatà ( transformatà pentru 

primii doi în temnità grea pe viatà din cauzà cà 

au vîrsta peste 60 ani), degradare civicà si 

confiscarea averii. Ceilalti au fost condamnati 
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unii la muncà silnicà, altii la temnità grea, 

degradarea civicà si confiscarea averii, asa cum 

se vede din foaia de ziar alàturatà. 

 Astà searà la ora 7,15, Radio-America a 

transmis în româneste o declaratie a ministrului 

de externe al Statelor Unite, Marshall, fàcutà la 

o conferintà de presà, declaratie prin care 

vorbind despre condamnarea nedreaptà a lui 

Maniu, pe care-l numeste « campion al libertàtii 

democratiei », aratà cà aceastà condamnare 

face parte dintr-un sistem care tinde sà 

desfiinteze opozitia în tàrile ocupate de rusi. 

 Ieri dimineatà la ora 8,20, Regele Mihai al 

României a plecat cu avionul, împreunà cu 

regina mamà Elena spre Londra, unde au fost 

invitati la festivitàtile care vor avea loc în 

Capitala Marii Britanii, cu ocazia càsàtoriei 

principesei Elisabeth cu locotenentul Philip 

Monntbatteu. Regele si mama se vor opri cîteva 

zile la Geneva, la Ducesa de Aosta, sora reginei 

mame Elena. De aci vor pleca la Paris, de unde 

apoi vor porni spre Londra. Festivitàtile încep la 

Londra în ziua de luni 17 noiembrie, iar 

celebrarea càsàtoriei va avea loc în ziua de 20 

noiembrie. Majestàtile lor vor lipsi din tarà 

(dupà comunicatul dat în ziare) 15-20 zile. 

 Sunt totusi persoane care cred cà Regele 

nu se va mai înapoia cît va mai dura în România 

actualul regim. 



 682

Luni 17 noiembrie    

 Cu toatà opunerea Rusiei, Poloniei, 

Cehoslovaciei si Iugoslaviei, Adunarea generalà 

a ONU-lui a admis înfiintarea unei « Mici 

adunàri », care sà lucreze în timpul cînd 

Adunarea generalà nu poate lucra. Prin aceastà 

« Micà adunare » se tinde a se anihila dreptul de 

veto al marilor puteri ; de care a uzat de atîtea 

ori Rusia în Consiliul de securitate ; fàcînd 

imposibilà luarea unor deciziuni. 

 Partidul comunist si cel socialist 

guvernamental (Ràdàceanu) din România, au 

format asa numitul partid unic muncitoresc. 

Programul acestui partid este : « lupta pentru 

consolidareademocratiei populare în România », 

« combaterea fàrà sovàire a ideologiei 

burghezo-imperialiste », « lichidarea tuturor 

resturilor fascismului » (« fascismul » e opozitia 

dub orice formà, nota noastrà), apoi înfàtuirea 

Societàtii Socialiste, pentru a trece la realizarea 

fazei superioare, Societatea comunistà, unde nu 

mai existà clase si unde se aplicà principiul de 

la fiecare dupà capacitàtile sale, fiecàruia dupà 

nevoile sale. 

 Dupà cum se vede, reformele structurale 

de pînà acum sunt floare la ureche. Cu mare 

îngrijorare românii se asteaptà la ràpirea tuturor 

libertàtilor, la pierderea oricàrui drept de 

proprietate, la robia completà a majoritàtii de 
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càtre o infimà minoritate impusà tàrii de càtre 

stàpînirea rusà, ca si cum un tratat de pace, 

ratificat de pàrti, în care se proclamà 

independenta si autodeterminarea, nu ar 

exista ! 

 Delegatul rus la ONU, Vâsinski, fiind 

invitat de curînd la o seratà a ziaristilor 

americani, iatà ce a gàsit de cuviintà sà spunà 

într-o cuvîntare : cà dupà cum e sigur cà 

soarele va ràsàri în fiecare zi, tot astfel e sigur 

cà comunismul se va întinde în lumea întreagà ; 

cà dupà cum soarele apune, tot astfel va apune 

forma de Societate capitalisto-imperialistà 

apuseanà ! Dacà la aceastà cuvîntare alàturàm 

cuvintele spuse la Moscova de càtre Molotov, 

cu ocazia aniversàrii revolutiei ruse, si anume 

cà toate drumurile duc la comunism, ne putem 

face o idee de încrederea si de îndràzneala pe 

care o au acesti oameni. 

 In Franta si Italia izbucnesc mereu greve. 

Comunismul lucreazà. Guvernele respective îsi 

dau osteneala sà tinà în frîu pe muncitorii aflati 

la ordinele sefilor sindicalisti. 

 In fiecare zi comerciantii la noi primesc 

lovituri grave, în vederea desfiintàrii lor. Sub 

cel mai mic prtext, magazinele sunt închise, 

marfa conficatà si patronii arestati. 

 Aceast s-a întîmplat acum de curînd cu 

unul dintre cele mai mari magazine din Craiova, 
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fàcînd falà comertului românesc prin activitatea 

sa ireporsabilà, - magazinul Andreescu, al càrui 

proprietar a fost arestat, precum si cu o 

drogherie etc. 

 In locul magazinelor care aprovizionau pe 

toatà lumea altàdatà cu atîta usurintà si 

îmbelsugare, - actualul regim înfiinteazà asa 

numitele cooperative de tip comunist, la usa 

càrora cetàtenii, fàcînd totdeauna coadà, ca sà 

ia mai nimic, asteaptà ceasuri întregi afarà, sub 

cerul liber. 

 Se spune, si se pare cà e adevàrat, cà 

Iuliu Maniu, Mihalache si ceilalti condamnati, au 

fost transportati la închisoarea din Craiova, din 

cauzà cà în Bucuresti ar fi început oarecari 

miscàri studentesti în favoarea condamnatilor. 

In închisoare si în jurul ei, paza militarà s-a 

fàcut mult mai puternicà. 

 Regele României a sosit sîmbàtà la Londra 

cu un avion pe care l-a pilotat personal. 

Cetàtenii Londrei l-au primit cu multà simpatie. 

Seara, împreunà cu regina mamà a fost 

oaspetele regelui si reginei Angliei la 

Buckingam Pallace. Regele Mihai, dupà cum a 

anuntat radio-Londra, la ceremonia càsàtoriei 

principesei mostenitoare, este cavaler de 

onoare, avînd ca domnisoarà de onoare pe fiica 

mai micà a regelui Angliei.(…) 

Luni 24 noiembrie 
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 Iatà ce s-a petrecut de la 17 noiembrie 

pînà astàzi. 

 Generalul Marshall ; la deschiderea 

Congresului american, chemat în sesiune 

extraordinarà pentru a aproba un împrumut 

tàrilor din Europa de vest (càci noi si tàrile 

înglobate Rusiei nu primim împrumut de la 

« imperialistii » americani, càci prin aceasta ni 

s-ar stirbi independenta si ne-ar face robi ai 

dolarului !), a spus între altele ràspunzînd lui 

Molotov care imputà americanilor si englezilor 

tendinta spre imperialism, urmàtoarele : « Cine 

e imperialist ? Statele Unite care au fàcut 

cheltuielile enorme din timpul ràzboiului, ajutînd 

si pe rusi cu bani si armament, pentru ca astfel 

sà fie învinse Germania si Japonia care tindeau 

spre o preponderentà în lume, si care dupà 

ràzboi a recunoscut independenta Filipielor si 

alte colonii ale Statelor Unite, sau imperialisti 

sunt rusii care dupà ce au înglobat în teritoriul 

lor sute de mii de chilometrii pàtrati (Tàrile 

Baltice, o parte din Finlanda, o mare parte din 

Polonia, Basarabia etc.) si 20 milioane de 

oameni, si-au întins stàpînirea si asupra tàrilor 

din ràsàritul Europei, càrora ei le impun vointa 

lor ? » 

 S-a publicat lista functionarilor eliminati 

din Ministerul de externe de càtre Ana Pauker, 

în urma demiterii lui Tàtàràscu. Sunt peste 150, 
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printre care si vechi diplomati si ministrii în 

diferite state. Unii din ei au fost chiar arestati si 

trimisi în judecatà, ca vinovati de legàturi cu 

reprezentantii Angliei si Statele Unite. 

 In ziua de joi 20 noiembrie a avut loc la 

Londra ceremonia càsàtoriei principesei 

Elisabeth, mostenitoarea tronului, cu 

locotenentul Mountbatten, înàltat la rangul de 

Duce de Edinburg. Cu toate dificultàtile în care 

Anglia, ca si întreaga lume, se aflà, a fost o 

nuntà ca în povesti. Poporul englez a tinut sà 

vadà si sà ia parte din tot sufletul la acest 

eveniment (…) 

 Guvernul Ramadier, în fata situatiei, a 

demisionat.(Sunt în Franta peste 500.000 

muncitori în grvà. Comunistii lucreazà intens). 

Presedintele Republicii Franceze a însàrcinat pe 

socialistul Leon Blum cu formarea guvernului. 

Acesta prezentîndu-se la Camerà, care trebuie 

sà-si dea agrementul, nu a obtinut majoritatea 

cerutà de constitutie, pentru ca astfel sà poatà 

forma guvernul. A fost însàrcinat atunci Robert 

Schuman, fost ministru de finante (socialist ?), 

care în sfîrsit, sîmbàtà, a reusit sà obtinà 

majoritatea în Camerà. 

 Si toate acestea se întîmplà în Franta si în 

ajunul Conferintei de la Londra, a celor 4 

ministri de externe, în vederea încheierii pàcii 

cu Germania si Austria, conferintà care se 
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deschide marti 25 noiembrie, si de care depinde 

viitorul omenirii ! Si Franta se mai plînge cà se 

aflà în mari dificultàti financiare si economice, 

pe care însà singurà si le face. Ea se gàseste 

acum cam în aceeasi situatie cum se gàsea 

înainte de a fi atacatà de germani în 1940, si 

cînd a fost ocupatà în timp de 3 sàptàmîni. 

Impresia pe care o face azi aceastà tarà e 

detestabilà. 

 Si în timp ce Franta, ca si Italia, unde 

numàrul comunistilor e destul de important, 

lucràtorii abuzeazà de libertatea si dreptul de 

grevà, pentru a pune în pericol existenta 

Statului, în Rusia, ca si în tàrile ocupate de ea, 

nu existà greve. Deci ? Pentru cà acolo dacà 

cineva ar încerca sà facà grevà, ar fi suprimat, 

si în orice caz grav pedepsit. Atunci de ce sà nu 

li se aplice grevistilor din Franta regimul 

comunist, pe care ei îl admirà atît de mult si vor 

sà-l adopte, interzicîndu-li-se orice veleitate 

de grevà ? 

 In tara româneascà, Vasile Luca, ministrul 

de finante comunist, a luat dispozitia ca acelor 

contribuabili care nu vor plàti impozitele într-un 

anume timp, sà li se ridice bunuri mobile din 

casà, dupà aprecierea fiscului, si dupà trecerea 

de 15 zile, fàrà a fi vîndute la licitatie ca pînà 

acum, sà se declare confiscate si date 

« Incopului » spre a le vinde în folosul Statului, 



 688

chiar dacà valoarea lor va fi mai mare decît 

impozitul. Cu ce vor plàti, spre exemplu, 

agricultorii impozitul cînd li s-a blocat porumbul 

si cînd deci nu pot vinde din el ? Privitor la 

aceste blocàri sunt multe cazuri, si aceasta ni 

se aplicà si nouà, cantitatea de porumb blocatà 

e mai mare decît toatà recolta obtinutà. 

Organele care procedeazà la blocàri ascultà de 

ordinul de la prefecturà ca din cutare comunà 

sàse ridice atîtea sute de vagoane de porumb, si 

astfel nu se tine socoteala de cît a putut omul 

obtine în realitate pe terenul cultivat. O mare 

amàràciune si descurajare a curpins sufletele 

agricultorilor. Acesti oameni care hrànesc toatà 

tara sunt complet lipsiti de rodul muncii lor. 

 Si comerciantii de unde sà plàteascà 

impozite, cînd nu fac vînzare aproape deloc din 

cauza lipsei de cumpàràtori care nu au mijloace, 

cînd stocul lor de màrfuri e aproape epuizat, 

càci li se refuzà aprovizionarea cu scopul de a-i 

desfiinta, iar cererea lor de a li se permite 

încetarea comertului e aproape totdeauna 

refuzatà. 

 Proprietarii de case, cît de modeste, dacà 

au un chirias, plàtesc douà impozite : unul 

asupra valorii venitului (cel obisnuit), altul 

asupra chiriei ce li se datoreazà, chiriasul fiind 

obligat ca din chirie sà verse Statului 25-60 la 
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sutà drept impozit. Astfel dreptul de proprietate 

asupra clàdirilor e aproape desfiintat. 

Marti 25 noiembrie 

 Ministrii din guvernul nou format de càtre 

Robert Schuman în Franta sunt mai mult din 

partidele de dreapta (M.R.P., S.T.I.O. etc.) 

 Ziarul « Adevàrul » de azi crede cà acest 

guvern pregàteste venirea la putere a 

generalului De Gaulle : acelasi ziar prevede însà 

ca posibil si un ràzboi civil în Franta, provocat 

de extrema stîngà (comunistii) care vor sà 

împiedice guvernarea dreptei, si ca dovadà cà 

un asemenea ràzboi ar putea surveni, e faptul 

cà numàrul grevistilor în Franta a ajuns la 1 

million. (Sunt în grevà si lucràtorii sin 

functionarii càilor ferate, din care cauzà multe 

trenuri nu mai circulà). Ziarul adaugà cà de la 

1871 niciodatà în Franta nu s-a gàsit într-o 

situatie mai grea. 

 Primul ministru ungar, si o delegatie de 

alti ministri, au sosit în România pentru a 

întoarce vizita pe care primul ministru român a 

fàcut-o mai înainte în Ungaria. Scopul vizitei 

este strîngerea legàturilor între cele douà tàri. 

Se anuntà pe curînd vizita primului ministru 

iugoslav, Tito, si a primului ministru bulgar, 

Dimitroff. Dupà cum se vede tàrile ocupate de 

rusi cautà sà manifesteze solidaritatea lor în 

vederea oricàrei situatii de viitor. 
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Duminicà 30 noiembrie 

  O nouà lege de organizare 

judecàtoreascà, alcàtuità dupà principiile 

« democratiei populare », a fost depusà în 

Camerà si votatà într-o singurà sedintà, cu 

unanimitate, dupà cuvîntarea ministrului de 

justitie, autorul ei, si a cîtorva deputati care nu 

au fàcut altceva decît sà laude principiile pa 

care legea e bazatà. Nimeni nu a avut de fàcut 

nici cea mai micà observatie în care sà rezulte 

cà ar fi ceva imprefect din aceastà lege. 

 Si totusi legea aceasta înlàturà principiul 

inamovibilitàtii magistratilor prevàzut de însàsi 

Constitutia tàrii. Deci Constitutia e càlcatà fàtis. 

Printre inovatiile legii e si aceea a asa numitilor 

judecàtori populari fàrà cunostinte juridice care 

vor fi recomandati de sindicate. Cum acesti 

judecàtori populari, asistînd pe jucecàtorii de 

carierà de la judecàtorii, tribunale si curti de 

appel, sunt mai numerosi decît acestia, ei vor fi 

în definitiv aceia care vor hotàrî pricina dupà 

aprecierea lor. 

 Iatà ce a spus secretarul general al 

Ministerului de Justitie (D. Stoican) vorbind 

salariatilor de la U. C. B. Grozàvesti, despre 

lege si judecàtori de carierà, cuvinte pe care 

le-a repetat aproape identic ministrul Justitiei 

la Camerà : « La Judecàtoriile rurale si cele de 

la orase, la tribunale si curti de apel, vor fi 
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introduse elemente din rîndul sindicalistilor, 

care vor avea sà judece alàturi de judecàtorii de 

carierà, asigurînd în acest mod cà dreptatea nu 

va mai fi acordatà pe sprînceanà sau pe hotar, 

cà ea nu va mai fi traficatà ci împàrtità celui 

care cu adevàrat o va avea ». (« Adevàrul » nr. 

17026 cu data sîmbàtà 29 noiembrie 1947). 

 Iatà ce spun ministrul de justitie si 

secretarul general al ministerului despre 

magistratura tàrii care ar face cinste oricàrei 

tàri apusene. 

 In acelasi timp cînd legea aceasta e 

votatà într-o singurà sedintà de parlamentul 

român, în Italia se discutà de cîteva sàptàmîni 

legea organizàrii judecàtoresti, în care principiul 

inamovibilitàtii pentru independenta 

magistraturii stà în frunte. 

 In Franta, din cauza proportiei pe care au 

luat-o grevele, guvernul a adus în parlament o 

lege drasticà prin care se pedepsesc grav acei 

care îndeamnà, ordonà, sau se pun în grevà. 

Ziarul comunist « L’Humanité », voind sà aparà 

cu îndemnuri la rezistentà împotriva acestei 

legi, a fost confiscat, iar redactia si tipografia 

supravegheate de politie. In mai mtlte orase 

forte armate ajutà politia la tinerea ordinii, si au 

fost scoase pe stradà chiar tancuri. 

 In tara noastrà se continuà cu colectele 

pentru ajutorarea ràzboiului « partizanilor » 
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greci împotriva armatei guvernului legal. Chiar 

copiii la scoalà sunt obligati sà cearà pàrintilor 

sà aducà la scoalà diferite sume de bani. 

 Barourile de avocati vor fi desfiintate. In 

locul lor se vor alcàtui asa numitele colegii în 

care vor fi primiti individual numai cei admisi de 

o anumità comisie. Nu vor fi primiti ca avocati 

acei care sunt presupusi a avea si alte mijloace 

de trai, si nici aceia care sunt considerati, ca 

reactionari. In felul acesta vor fi desfiintati toti 

acei avocati care au fàcut parte din alte partide 

decît cel comunist si socialist-comunizant de la 

guvern. 

 La magazinele înfiintate de acest regim, 

în care se vînd pînzeturi sau stofe în baza 

cartelii « cu puncte » se fac cozi interminabile. 

Sotia unui ceferist spunea cà a stat 10 ore la 

aceastà coadà, nemîncatà, asteptînd sà-i vinà 

rîndul… 

 « Liberalul », organul partidului national 

liberal de sub sefia lui C. Bràtianu, singurul ziar 

de opozitie ce mai ràmàsese, si care neputînd 

spune tot ce ar fi vrut, îsi permitea uneori 

observatii privitoare la activitatea regimului, nu 

mai apare de cîteva zile. Dupà disparitia ziarului 

« Dreptatea » al partidului national tàrànesc, 

dupà disparitia ziarului de oarecare 

independentà, « Jurnalul de Dimineatà », dispare 

acum si « Liberalul ». Lui C. Titel Petrescu, 
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seful partidului socialist independent, nu i s-a 

permis niciodatà sà scoatà un ziar. Au ràmas 

acum numai ziarele oficioase ale regimului, sau 

acelea care nu au decît cuvinte de aprobare 

pentru activitatea lui. 

 Si acest regim care sugurmà astfel 

libertatea cuvîntului în tara noastrà, protesteazà 

cu violentà prin radio cà a fost confiscat un 

numàr din « Humanité ». Ziarul comunist francez 

care îndemna la grevà si la rezistentà împotriva 

unei legi ce urmeazà a se vote de parlament, 

deci la revoltà ! 

Vineri 5 decembrie 

 Legea împotriva grevelor depûsà acum 

cîteva zile în parlamentul francez, a fost votatà 

cu o majoritate de peste 400 voturi. Numai 

comunistii (183 deputati) au votat în contra ei. 

Reprezentantii în parlament ai tuturor celoralte 

partide au votat pentru. In timpul discutiei legii, 

deputatii comunisti au încercat o obstructie 

puternicà si s-au dedat la scandaluri. Unii din ei 

au fost îndepàrtati din Camerà prin forta armatà. 

Seful partidului comunist francez, Thorez, a 

venit de la Moscova unde a fàcut o vizità, se 

vede bine în ce scop, a sosit la Paris în 

momentul cînd începea discutia legii. Dupà cum 

se comunicà la radio, ziarele franceze în 

majoritatea lor, acuzà direct Rusia de 

provocarea grevelor. Printre muncitori francezi 
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s-ar fi introdus si rusi care nu erau altceva 

decît agenti provocatori. Insusi guvernul 

francez a afirmat cà « o putere stràinà » e 

amestecatà în provocarea grevelor. O parte din 

agentii provocatori stràini au fost arestati, altii 

expulzati. Grevele acre luaserà mari proportii, 

mai continuà. Se va vedea însà care va fi efectul 

aplicàrii legii care prevede pedepse pînà la 5 

ani închisoare. 

Sesiunea Organizatiei Natiunilor Unite a 

luat sfîrsit acum cîteva zile. Inainte de a se 

închide, ea a votat împàrtirea Palestinei în 

douà : o parte va forma Statul evreesc, o altà 

parte Statul arab. Ierusalimul ràmîne oras 

international, sub autoritatea Natiunilor Unite. 

 Gh. Tàtàràscu, dupà ce a demisionat din 

guvern în împrejuràrile cunoscute, a renuntat si 

la sefia partidului sàu, cu ai càrui membrii se 

pare cà în ultimul timp nu a mai fost de acord 

asupra conduitei pe care partidul, dupà 

evenimentele survenite, trebuie sà o aibà. 

Sîmbàtà 6 decembrie 

 …La posturile de radio si în ziare, situatia 

din Franta se prezintà mereu gravà. Se aflà în 

grevà peste 2 milioane de lucràtori si 

functionari ai statului, care nu vor sà reia lucrul, 

cu toatà legea votatà. S-au adus în Franta si 

trupe coloniale pentru tinerea ordininei. In 

Italia, pe lîngà grevele deja anuntate, se anuntà 
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la Roma o grevà generalà pentru marti. Dupà 

cum se vede extrema stîngà dà acum lupta 

decisivà în cele douà tàri. Cine va iesi 

învingàtor ? De soarta celor douà tàri atîrnà si 

soarta noastrà. 

 Peste 200 familii de ofiteri rusi au sosit 

zilele acestea din Bulgaria, urmînd a se instala 

la Craiova. In loc sà vedem pe rusii care se aflà 

aici plecînd, vin altii noi ! Iar bietii cetàteni 

Craioveni sunt nevoiti sà cedeze si acestora din 

locuintele lor, strîmtorîndu-se din ce în ce mai 

mult… 

 Un fapt semnificativ s-a petrecut acum 

cîteva zile, anuntat de posturile de radio 

stràine. Ministrul României la Londra, 

Constantinescu, numit în urma demisiei fostului 

ministru la Londra, Franasovici, partizan al lui 

Tàtàràscu, a demisionat si el la scurt timp dupà 

numire si sosirea lui la Londra, declarînd cà nu 

e de acord cu politica pe care o duce guvernul 

român. 

 Conferinta la Londra a celor 4 ministri de 

externe deschisà la 25 noiembrie, în vederea 

încheierii pàcii cu Austria si Germania, nu a 

ajuns pînà acum la nici o întelegere. Si lumea, în 

mizerie si suferintà, asteaptà mereu de atîtia 

ani, mereu însà fiind deziluzionatà. 

Miercuri 10 decembrie  
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 Primul ministru iugoslav, Tito, dupà ce a 

fost la Sofia pentru a întoarce vizita pe care 

primul ministru bulgar, Dimitroff, a fàcut-o la 

Belgrad, s-a dus în acelasi scop si la 

Budapesta. Aceste 3 state au încheiat asa 

numite « pacte de prietenie si ajutor mutual », 

prin care, dupà cum s-a explicat azi de 

dimineatà la radio-Bucuresti, numitele tàri îsi 

vor da ajutor si cu armele, în cazul vreunei 

agresiuni stràine. E vorba ca Tito sà vinà în 

acelasi scop si în România. Din cele de mai sus 

se desemneazà opozitia dintre apus si ràsàrit. 

 In Franta, Confederatia Generalà a Muncii 

a dat ieri ordin de încetarea grevelor. Dupà cum 

se vede, legile votate în parlamentul francez 

împotriva grevelor si màsurile luate, au avut un 

bun efect. De altfel, înainte ca acea 

confederatie sà dea ordinul de reluarea lucrului, 

o mare parte din muncitori si functionari se 

întorseserà deja la lucru. Guvernul a acordat un 

oarecare spor de salariu muncitorilor, dar a 

refuzat sà admità cererea lor de a se da 

asiguràri ca salariile sà fie revizuite din 3 în 3 

luni, a refuzat de asemenea sà punà în libertate 

pe cei arestati si sà modifice vreo dispozitie 

împotriva grevelor. 

Vineri 12 decembrie  

 Un diferent destul de grav a intervenit 

zilele acestea în Franta si Anglia. Cu cîtva timp 
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înainte, în urma unor dispozitii luate de 

guvernul francez, un numàr mare de politisti 

înarmati, avînd cu ei si douà tancuri, au pàtruns 

în lagàrul unde erau adunati pentru repatriere 

numerosi cetàteni sovietici aflati în Franta, si 

unde se pare cà s-au operat arestàri sub 

învinuirea de amestec în tulburàrile din Franta. 

Se aflau atunci în Franta si membrii unei misiuni 

sovietice, trimisi pentru a organiza repatrierea. 

Doi din acesti membrii au fost acuzati de 

activitate subversivà îndeptatà împotriva 

Frantei. Guvernul francez, în urma constatàrilor 

fàcute, a suspendat activitatea misiunii sovietice 

si a adus aceasta la cunostinta guvernului 

sovietic printr-o notà diplomaticà. Drept 

ràspuns la aceastà notà, guvernul sovietic 

ràspunde cà acuzatia de activitate subversivà 

împotriva Frantei, adusà celor doi membrii ai 

misiunii sovietice este consideratà de guvernul 

sovietic drept « o calomnie infamà inventatà de 

guvernul francez pentru a justifica actele 

arbitrare împotriva cetàtenilor sovietici la 

Beauregard ». Ca urmare, spune nota mai 

departe, guvernul sovietic a dat ordin 

membrilor misiunii sovietice de repatriere sà 

pàràseascà Franta, si cere ca membrii misiunii 

franceze de repatriere aflati în Uniunea 

Sovieticà « sà pàràseascà imediat teritoriul 
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Uniunii Sovietice ». In acelasi timp, Rusia a 

încetat negocierile comerciale cu Franta. 

 Iatà un fapt petrecut la noi în tarà, care 

înfàtiseazà într-o luminà nefavorabilà sufeltul 

unor oameni. Deputatii liberali tàtàràscieni din 

parlament, dub conducerea lui Bejan, fost 

ministru tàtàràscian în timpul regimului ce 

conduce azi, a votat o motiune de dezavuare 

împotriva fostului sef al partidului, Gh. 

Tàtàràscu, plecat din guvern cum se stie, 

aruncînd asupra lui toatà ràspunderea 

memoriului pe care acesta l-a înmînat în mai 

tuturor sefilor de partide din guvernul actual, 

memoriu prin care aduceau critici modului cum 

guvernul întelege dà impunà tàrii reformele 

sale. Motivul pentru care s-a produs aceastà 

dezavuare este cà fostul vicepresedinte al 

consiliului a luat initiativa de a prezenta acel 

memoriu, fàrà a se consulta cu forurile 

suprioare ale partidului. In acelasi timp, 

semnatarii motiunii de dezavuare declarà cà vor 

colabora în mod leal cu guvernul. Toti acesti 

oameni stiau de memoriul cu pricina încà de la 

data cînd a fost predat celor în drept ; de ce nu 

au protestat atunci si nu au dezavuat pe autorul 

lui, ci au fàcut asta tocmai acum, cînd fostul lor 

sef a càzut în disgratie ? 

Duminecà 14 decembrie    
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 Vineri a avut loc la Londra între cei 4 

ministri de externe, întruniti « pentru încheerea 

pàcii », o discutie de o violentà neobisnuità. 

Dupà cum transmite radio-Londra, « Molotov a 

adresat celorlalti ministri cuvinte pe care 

acestia le-au calificat ca jignitoare. A ràspuns 

Marshall în cuvinte drastice. Se pare cà acest 

schimb de cuvinte a fost determinat de cererea 

Rusiei de a se prevedea în tratatul de pace cu 

Germania despàgubiri în valoare de 10 miliarde 

dolari, pe care Germania sà fie obligatà sà-i 

plàteascà Rusiei. Ceilalti ministri de externe au 

fost de pàrere sà se renunte la despàgubiri, càci 

numai astfel se poate reface Germania. De altfel 

ce s-a putut ridica pînà acum din Germania, 

reprezintà o bunà parte din despàgubiri. 

 Pentru ca spiritele sà se calmeze, s-a 

amînat reluarea convorbirilor peste douà zile, 

adicà luni… 

Marti 16 decembrie 

 Azi la ora 2 radio-Bucuresti a comunicat 

cà ieri la Londra generalul Marshall, ministrul 

de externe al Statelor Unite a cerut ca 

Conferinta celor 4 ministri de externe întruniti 

acolo pentru pacea cu Germania si Austria sà ia 

sfîrsit, întrucît ministrii respectivi nu por ajunge 

la o întelegere. In consecintà, conferinta s-a 

închis fàrà a se mai fixa un nou termen pentru 
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întîlnirea celor 4 ministri de externe. Ce va 

urma acum ? 

Vineri 19 decembrie 

 Miercuri a sosit la Bucuresti primul 

ministru al Iugoslaviei, Iosif Broz Tito, pentru a 

întoarce vizita fàcutà în Iugoslavia de primul 

ministru român si în acelasi timp pentru a 

încheia si semna cu România un « tratat de 

prietenie si ajutor reciproc ». S-au tinut 

discursuri în care s-a vorbit despre imperialisti, 

reactionari si atîtàtori la ràzboi. 

 In acelasi timp primul ministru al Albaniei 

s-a transportat la Sofia pentru încheierea cu 

guvernul bulgar a unui tratat la fel. 

 Dupà cumse vede, între Statele de sub 

influenta ruseascà manifestatiile de solidaritate 

sunt destul de frecvente si de sgomotoase. 

 La toti functionarii si pensionarii români, 

si cred cà si la lucràtori, li s-a oprit în luna 

decembrie din salarii si pensii cîte o sumà ( mie 

mi s-a oprit 30 lei si s-au lipit pe carnetul de 

pensii 3 mici timbre a 10 lei pe care e tipàrit 

cuvîntul « cotizatie »), despre care se spune cà 

constituie un ajutor pentru « partizanii greci », 

în lupta lor împotriva guvernului grec 

« reactionar si fascist »… 

Luni 22 decembrie 

 Ieri a sosit la Bucuresti, venind din 

Elvetia, Regele Mihai al României, împreunà cu 
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regina mamà, Elena, dupà o lipsà de mai bine de 

o lunà. Se spune cà în Elvetia s-ar fi corbit si 

de o ciitoare càsàtorie între rege si o tînàrà 

printesà de Bourbon-Parma. Lipsa cam lungà 

din tarà a regelui e comentatà în diferite feluri. 

Joi 25 decembrie 

 Ziua de Cràciun. Al patrulea Cràciun 

petrecut sub stàpînire ruseascà ! In timpul 

acesta mizeria fizicà si moralà a crescut. 

Oamenii mai cu stare au sàràcit, iar cei care au 

fost pînà aci sàraci, nu s-au ridicat. Nici un 

particular nu are nici curajul, nici încrederea sà 

întreprindà ceva, pe de o parte din cauza 

completei lipse de bani, pe de alta din cauza 

nesigurantei. Putini mai sunt acei care au o 

sperantà de îndreptare. Cei mai multi au 

pierdut-o. Lumea sàràceste pe fiecare zi. 

 Vremea e moale ; temperatura oscileazà 

în jurul lui zero grade. 

 « Partizanii » greci au format un guvern 

separat, se crede cà în Albania, dupà cum 

comunicà Radio-Londra. 

 Generalul Lascàr care a fost ministru de 

ràzboi în actualul guvern, a fost înlocuit cu un 

comunist, Bodnàras. 

Luni 29 decembrie  

 Astàzi a fost o zi cu soare ca de 

primàvarà. Pe la orele 2-3 p.m. termometrul a 

aràtat la umbrà 16 grade. Zàpada se topeste si 
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dispare. Vremea aceasta dulce a fost prevestità 

încà cu mult timp înaite de un observator al 

institutului nostru meteorologic, Topor, ale 

càrui pronosticuri pînà acum s-au adeverit cu 

mare exactitate. El a spus cà si în luna ianuarie 

vremea va fi blîndà. 

Marti 30 decembrie 

 Astàsarà la 7,30 s-a comunicat la radio o 

stire care cred cà a emotionat întreg poporul 

român. Regele Mihai a dat azi o proclamatie 

prin care declarà cà abdicà de la tron. Imediat 

s-a citit apoi proclamatia semnatà de toti 

membrii guvernului, prin care aràtîndu-se cà 

institutia regalitàtii nemai corespunzînd vietii de 

stat actuale, si cà monarhia constituie o piedicà 

în calea progresului, guvernul proclamà 

republica popularà românà. 

 S-au vàzut azi gàrzi de soldati la postà si 

diferite alte institutii, s-a auzit pe de altà parte 

cà s-au revocat concediile ofiterilor si ale 

agentilor politienesti, si toatà lumea se astepta 

la un eveniment important pe care deocamdatà 

nu-l putea bànui. Evenimentul s-a produs 

foarte repede, si dupà aceasta ne asteptàm si la 

altele. 30 Dec. 1947 

Miercuri 31 decembrie 

 Astàzi dimineatà s-a comunicat în 

continuare la radio legea votatà ieri de 

parlament dupà declaratia de abdicare a 
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Regelui. Se vede cà parlamentul, care acum se 

gàsea pin vacantà pînà la 25 ianuarie, a fost 

chemat pentru o sedintà extraordinarà (faptul 

convocàrii nu a fost publicat în ziare, nici nu s-

a comunicat prin radio). Prin aceastà lege, dupà 

ce se ia act de abdicarea Regelui, se abrogà 

Constitutia din 1866 cu modificàrile sale 

ulterioare ; se declarà România republicà 

popularà ; puterea legislativà, pînà la alegerea 

constituantei, se exercità de actualul 

parlament ; pînà la alegerea presedintelui 

republicii, statul e condus de un prezidiu 

compus din 5 membri ; functionarii si armata 

cor depune în cel mult 3 zile juràmînt de 

credintà noii republici. 

 Prin o altà lege se numesc membrii 

prezidiului : dr. Parhon, Mihail Sadoveanu, St. 

Voitec, Gh. C. Stere si L. Niculi. 

 Prezidiul dupà ce a primit demisia 

guvernului, a însàrcinat tot pe dr. P. Groza cu 

formarea noului guvern. Din acest guvern fac 

parte aceiasi ministri de pînà acum, la aceleasi 

ministere : Gheroghiu-Dej la Industrie si 

Comert, Ana Pauker la Externe, V. Luca la 

finante, Teohari Georgescu la Interne, Em. 

Bodnàras la Ràzboi, L. Pàtràscanu la Justitie, 

Traian Sàvulescu la Agriculturà etc. 

Vineri 2 ianuarie 1948 
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 Atasez aici tàieturi din ziarul « Adevàrul » 

de azi în care e publicatà abdicarea Regelui 

Mihai, proclamatia guvernului càtre opor si 

reprodus un articol al ministrului de finante, 

Vasile Luca, publicat în ziarul « Scînteia » sub 

titlul « Prin republica popularà spre noi si 

màrete înfàptuiri ». Iatà ce spune, între altele, 

autorul articolului despre fostul regim monarhic 

din România : « Anul 1947 s-a încheiat cu 

dàrîmarea celei mai puternice citadele 

reactionare burghezo-mosieresti. Prin 

abdicarea lui Mihai von Hohenzollern 

Sigmaringen de la tron se pràbuseste definitiv 

regimul monarhic din România creat pe vremuri 

cu scopul de a uni toate fortele mosiero-

bancheresti-capitaliste împotriva tàrànimii care 

se ràscula pentru màmînt, împotriva clasei 

muncitoare în dezvoltare, etc. » (…) 

Sîmbàtà 10 ianuarie 

 … S-a publicat de curînd în ziare (dupà 

Monitorul Oficial) legea contra evaziunii fiscale, 

în care se prevàd foarte grele pedepse penale 

(munca silnicà) pentru : comercianti si 

industriasi, impusi la venituri mai mari decît 

500.000 lei, care nu vor tine registre 

comerciale ; sunt, de asemenea, condamnati cu 

muncà silnicà toti contribuabilii care, avînd de 

plàtit un impozit mai mare de 100.000 lei, nu-l 

plàtesc în termenul prescris ; sunt pedepsiti cu 
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închisoarea toti cei care, fiind obligati a face 

declaratii pentru constatarea impozitelor, fac 

informatii inexacte etc. Prin aceeasi lege, 

contribuabilii sunt obligati a face declaratii de 

domiciliu fiscal (cu unele exceptii). 

Luni 12 ianuarie 

 …Domeniile regale au trecut în 

proprietatea statului… 

 Se pregàteste un proiect de lege pentru 

amnistierea delictelor de ofensà adusà 

regalitàtii. 

Sîmbàtà 17 ianuarie 

 In ziua de sîmbàtà, 14 ianuarie, a sosit la 

Bucuresti delegatia bulgarà în frunte cu primul 

ministru, Dimitorv, pentru…sà se încheie între 

cele douà tàri un tratat de prietenie si asistentà 

mutualà « în lupta comunà a popoarelor 

iubitoare de pace, în frunte cu marele stat 

socialist, Uniunea Sovieticà, împotriva 

imperialismului agresiv si atîtàtor de ràzboi, 

pentru pace trainicà, pentru democratie 

popularà »… 

 De vreo zece zile, în care toatà lumea, 

sub amenintarea Legii evaziunii fiscale, care 

prevede pedepse penale grave, a fost ocupatà, 

si încà va fi pînà la sfîrsitul lunii, cu alcàtuirea si 

prezentarea declaratiilor de domiciliu fiscal… 

Birourile serviciilor de constatare… au fost, se 

poate spune, asediate. In curînd va urma si 
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recensàmîntul populatiei si averilor începînd de 

la 25 ianuarie). 

Duminicà 25 ianuarie 

Ieri s-a semnat la Budapesta tratatul de 

prietenie si asistentà mutualà dintre România si 

Ungaria… 

 Zilele acestea s-a fàcut în toatà tara, 

recensàmîntul persoanelor, al locuintelor si al 

proprietàtilor si inventarului agricol… 

Duminicà 1 februarie 

 …o delegatie a guvernului român…au 

plecat ieri dimineatà la Moscova… 

Miercuri 4 februarie 

 …aflàm cà delegatia guvernamentalà 

românà în frunte cu primul ministru, dr. Petru 

Groza, a sosit la Moscova în vederea încheierii 

noului acord economic pe anul 1948… 

Joi 5 februarie 

 …ieri s-a semnat la Moscova de càtre 

delegatia românà si cea soviaticà, Tratatul de 

prietenie, colaborare si asistentà mutualà dintre 

România si Rusia… 

Miercuri 11 februarie 

 In vederea aplicàrii noii legi de organizare 

judecàtoreascà prin numirea asesorilor populari 

la judecàtorii, tribunale si curti, vor fi pusi în 

disponibilitate, dupà cum anuntà ziarul 

« Scînteia » (citat de « Adevàrul »), 600 
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magistrati (în afarà de cei epurati sau pusi în 

disponibilitate pînà acum). 

Joi 12 februarie 

 …Toatà lumea, fie cà altà datà omul a fost 

bogat sau sàrac, astàzi suferà de lipsà de bani. 

Negustorii nu fac vînzare càci cetàtenii nu au cu 

ce cumpàra ; agricultorii, în urma bolcàrii si 

ridicàrii cereallor de càtre stat nu au ce vinde, 

sau au prea putin ; functionarii si muncitorii 

tràiesc foarte modest din salarii. Pretul 

alimentelor sau altor articole este adevàrat cà 

au scàzut, dar cauza este lipsa de bani a celor 

ce ar vrea sà cumpere. 

Joi 19 ianuarie 

 …Presedintele republicii Ungare, precum 

si o deegatie guvernamentalà ungarà, în frunte 

cu primul ministru, s-a dus la Moscova în 

vederea încheierii unui tratat între Uniunea 

Sovietelor si Ungaria, asemànàtor tratatului cu 

România… 

Sîmbàtà 21 februarie 

 La Bucuresti are loc, în momentul de fatà, 

un congres pentru înfiintarea « partidului unic 

muncitoresc român », congres la care iau parte 

si delegati stràini. 

 Astàzi la ora 14, radio-Bucuresti a 

transmis stirea cà guvernul ceho-slovac se aflà 

într-o gravà crizà : 12 din cei 26 ministri ce 

formau guvernul au demisionat. Guvernul ceho-
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slovac era format din reprezentanti ai 

diferitelor partide : cei 12 ministri demisionati 

erau membri ai alotr partide decît cel comunist, 

acesta din urmà avînd, dupà cîte se pare, un 

numàr important de ministri în cabinet, între 

care si primul ministru, Gotwalt… 

Joi 26 februarie 

 Presedintele Republicii Ceho-Slovace, 

Benes, a primit demisia celor 12 

ministri…încredintînd formarea guvernului 

aceluiasi fost prim ministru, Gotwalt. Din acest 

cabnet fac parte 13 comunisti, restul pînà la 26 

fiind recrutati din alte 4-5 partide… 

 Lucretiu Pàtràscanu, fost ministru de 

justitie, a demisionat acum 2 zile, în urma unor 

atacuri ce i s-au adresat la Congresul partidului 

unic muncitoresc de càtre ministrul de interne, 

Teohari Georgescu (si se pare cà un asemenea 

atac s-a prods si în Camerà)… 

Sîmbàtà 28 februarie- joi 11 martie 

 …Asearà radio-Roma (si cred cà 

posturile din toate tàrile) a anuntat cà ieri de 

dimineatà s-a sinucis prin împuscare, la 

locuinta sa din Praga, Jan Massaryk, fost 

ministru de externe al Ceho-Slovaciei. Cauza : 

situatia politicà prin care a trecut tara sa. In 

Camera Comunelor… a vorbit despre acest 

dureros eveniment Eden, fostul ministru de 
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externe englez, în timpul ràzboiului, aràtînd cà 

acest om a murit pentru cauza libertàtii. » 

Luni 15 martie 

 Astàzi s-au întrunit în conferintà, la Paris, 

ministrii de externe ai celor 16 tàri europene 

care aderà la planul Marshall, în vederea unui 

ajutor american, pentru refacere… 

Vineri 19 martie 

 Miercuri, în fata Congresului american, 

presedintele Truman a rostit o cuvîntare de o 

mare importantà privitor la evenimentele 

politice ce se desfàsoarà azi în lume. El a 

acuzat Rusia cà a ràpit libertatea si 

independenta tàrilor balcanice, cà acum, în 

urmà, a procedat la fel în Cehoslovacia si cà în 

acelasi timp independenta Finlandei si a tàrilor 

scandinave e amenintatà. Cà tendinta Rusiei de 

a pune stàpînire si de a comuniza întreaga lume 

nu se mao poate suporta, cà s-a atins punctul 

culminant, cînd lumea trebuie sà ia màsuri de 

apàrare, în vederea stabilirii unei pàci drepte si 

adevàrat democratice, bazatà pe libertate. In 

consecintà, presedintele Truman a cerut ca 

Congresul sà admità votarea urgentà a 

creditelor pentru planul Marshall si màsuri 

militare necesare în viitor… 

Duminicà 21 martie 

 “…ministrul de externe al Frantei… 

aduce Italiei o veste bunà si anume cà Statele 
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Unite, Anglia si Franta, vàzînd cà orasul Triest 

si teritoriul liber din jurul sàu, aflate azi sub 

administratie internationalà, sunt locuite de 

italieni, care formeazà marea majoritate sicà, 

deci, sunt teritorii italiene, au hotàrît sà 

retorcedeze Italiei acest teritoriu. De 

asemenea, au hotàrît ca si fostele colonii ale 

Italiei sà-i fie retrocedate. In acest scop cele 

trei tàri s-au adresat si Rusiei… 

 Reprezentantul republicii Chile a cerut 

Consiliului de Securitate sà ia în discutie 

evenimentele petrecute în Cehoslovacia… 

Vineri 26 martie 

 S-au arestat în Craiova si în comunele 

din judet (între care si Plenita) numeroase 

persoane. Printre cei arestati în Craioa sunt di 

Pichi Niculescu, fost procuror general al Curtii 

Craiova si, dupà aceasta, pînà mai zilele trecute, 

cînd a fost pus în disponibilitate, consilier, apoi 

C. Iliescu, profesor, fost director al liceului 

Carol, azi Liceul de bàieti nr. 1. Motivele pentru 

care s-au afactuat aceste arestàri nu sunt 

cunoscute. Eu stiu cà cele douà persoane, citate 

mai sus, nu fàceau politicà. 

Duminicà 28 martie 

 Azi e ziua alegerilor pentru Consitutantà. 

Duminicà 4 aprilie 

 …s-a publicat rezultatul alegerilor din 

România care au avut loc în ziua de 28 martie 
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(rezultatul de final: 7.468.000 votanti. Lista 

Soarele – 408 mandate ; Lista Bejan (liberal) – 

7 mandate. Lista dr. Lupu – 2 mandate). 

Guvernul (Frontul democratiei populare) a 

obtinut peste 93 la sutà din voturi. Lista lui 

Bejan, zisà independentà, a obtinut 7 mandate 

(din cîteva sute) ; lista partidului d-rului N. 

Lupu, azi condusà de fratele sàu, tot dr. N. 

Lupu, a obtinut 2 mandate… 

Marti 1 iunie 

 Duminicà au avut loc alegeri în 

Cehoslovacia. Guvernul condus de comunisti, 

sub presedentia lui Gotwald, nu a permis decît o 

singurà listà de candidati, aceea a grupului. 

Opozitia fiind desfiintatà, ca si în România, nu a 

existat o listà de candidati ai opozitiei… 

Luni 7 iunie 

 …Guvernul grec s-a adresat guvernelor 

urmàtoarelor tàri : Bulgaria, România, 

Cehoslovacia si Serbia, cerîndu-le a înapoia în 

Grecia copiii greci ridicati din ordinul lui 

Markos, din comunele ocupate temporar de 

trupele lui. (Prietenul meu, Scarlat 

Constantinescu, spunea cà înapoindu-se de 

curînd din Càlimànesti, unde a stat vreo 15 zile, 

a vàzut în acea localitate un grup ca de 1.000 

copii greci). 

Duminicà 13 iunie 
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 In ziua de 11 iunie Adunarea Nationalà 

românà… a votat prin aplauze… legea zisà 

« pentru nationalizarea întreprinderilor 

industriale, bancare, de asiguràri, miniere si de 

transport »  

    

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /!!HelveticaBold
    /!!HelveticaItalic
    /!!HelveticaPlain
    /!!TimesBold
    /!!TimesBoldItalic
    /!!TimesItalic
    /!!TimesPlain
    /0HelvRBold
    /0HelvRBoldItalic
    /0HelvRItalic
    /0HelvRNormal
    /1TimesRBold
    /1TimesRBoldItalic
    /1TimesRItalic
    /1TimesRNormal
    /AbadiMT-CondensedLight
    /ACaslon-BoldOsF
    /ACaslon-SemiboldItalicOsF
    /Adelaider
    /AdobePiStd
    /AdobeSansMM
    /AdobeSerifMM
    /Agnita
    /Aiud
    /Albertus-ExtraBold
    /Albertus-Medium
    /Alexandria
    /AlexeiCopperplate
    /AllegroBT-Regular
    /Altor
    /Amaradia
    /AmazoneBT-Regular
    /Amyr
    /AndaleMono
    /Anina
    /AntiqueOlive
    /AntiqueOlive-Bold
    /AntiqueOlive-Italic
    /Apahida
    /ArchaicRoman
    /Arial
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /ArialBold
    /ArialBoldItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /ArialItalic
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialTM
    /ArialTMBold
    /ArialTMBoldItalic
    /ArialUnicodeMS
    /ArialUpRBold
    /ArialUpRBoldItalic
    /ArialUpRItalic
    /ArialUpRRegular
    /AstrologyRegular
    /AUREAS
    /AvantGarde-Book
    /AvantGarde-BookOblique
    /AvantGarde-Demi
    /AvantGarde-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Book
    /AvantGardeITCbyBT-BookOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Demi
    /AvantGardeITCbyBT-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Medium
    /Azuga
    /BadCabbageICG
    /BadlocICG
    /BakerSignet
    /BanffPSMT
    /BangkokPSMT
    /BangPlain
    /BankGothicBT-Medium
    /Bard-Normal
    /Bardnr
    /Batang
    /Beius
    /BenguiatITCbyBT-Bold
    /BergellPlain
    /BernhardFashionBT-Regular
    /BernhardModernBT-Bold
    /BernhardModernBT-BoldItalic
    /BickleyScriptPlain
    /BigTopr
    /Bodoni-Book
    /Bodoni-BookItalic
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /Bookman-Demi
    /Bookman-DemiItalic
    /Bookman-Light
    /Bookman-LightItalic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /Bosanovanr
    /Botosani
    /Bran
    /Brasov
    /BrasovBold
    /BrasovLight
    /BremenBT-Bold
    /BroadbandICG
    /Brochurer
    /BronxPlain
    /Bucuresti
    /BucurestiBold
    /BucurestiLight
    /Buzau
    /CaflischScript-Bold
    /CaflischScript-Regular
    /Calarasi
    /Caligraf-W
    /CalistoMT
    /Calligraph
    /Calligraphic421BT-RomanB
    /Calligraphic810BT-Italic
    /Calligraphic810BT-Roman
    /CamelliaDEE
    /Carei
    /Carletonr
    /Castanetr
    /CenturionOldPSMT
    /Century
    /Century725BT-Black
    /Century725BT-Bold
    /Century725BT-BoldCondensed
    /Century725BT-Italic
    /Century725BT-Roman
    /Century725BT-RomanCondensed
    /Century731BT-BoldA
    /Century731BT-BoldItalicA
    /Century731BT-ItalicA
    /Century731BT-RomanA
    /Century751BT-ItalicB
    /Century751BT-RomanB
    /CenturyExpandedBT-Bold
    /CenturyExpandedBT-BoldItalic
    /CenturyExpandedBT-Italic
    /CenturyExpandedBT-Roman
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturyOldstyleBT-Bold
    /CenturyOldstyleBT-Italic
    /CenturyOldstyleBT-Roman
    /CenturyOldStyleRegularR
    /CenturyOldStyTEE-Bold
    /CenturyOldStyTEE-Regu
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbookBT-Bold
    /CenturySchoolbookBT-BoldCond
    /CenturySchoolbookBT-BoldItalic
    /CenturySchoolbookBT-Italic
    /CenturySchoolbookBT-Monospace
    /CenturySchoolbookBT-Roman
    /CenturySchoolbook-Italic
    /CenturySchTEE-Bold
    /CenturySchTEE-BoldItal
    /CenturySchTEE-Regu
    /CenturySchTEE-ReguItal
    /CGOmega
    /CGOmega-Bold
    /CGOmega-BoldItalic
    /CGOmega-Italic
    /CGTimes
    /CGTimes-Bold
    /CGTimes-BoldItalic
    /CGTimes-Italic
    /Chalkr
    /CharlesworthBold
    /CheltenhamItcTEE-Bold
    /CheltenhamItcTEE-Book
    /ChillerPlain
    /CityDEE-Bold
    /CityDEE-Ligh
    /CityDEE-Medi
    /Clarendon-Condensed-Bold
    /Cobadin
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CommercialScrDEE
    /CommercialScriptBT-Regular
    /CompactaPEE-Blac
    /Constanta
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothicBT-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Coronet
    /Costinesti
    /Cottonwood
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Courier-Oblique
    /CourierStd
    /CourierStd-Bold
    /CourierStd-BoldOblique
    /CourierStd-Oblique
    /Craiova
    /Critter
    /CushingItcTEE-Heav
    /CushingItcTEE-HeavItal
    /Daia
    /DancinPlain
    /DauphinPlain
    /English111VivaceBT-Regular
    /EraslightrPlain
    /EstrangeloEdessa
    /ExPonto-Regular
    /Florencer
    /FrancePSMT
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FrizQuaFrBoldItalic
    /Fujiyama2PSMT
    /FujiyamaExtraBoldPSMT
    /FujiyamaLightPSMT
    /FujiyamaPSMT
    /FuturaBlackBT-Regular
    /FuturaBT-Bold
    /FuturaBT-BoldItalic
    /FuturaBT-ExtraBlack
    /FuturaBT-Light
    /FuturaBT-LightItalic
    /FuturacondrBold
    /Garamond
    /Garamond-Antiqua
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Halbfett
    /Garamond-Italic
    /Garamond-Kursiv
    /Garamond-KursivHalbfett
    /GatineauPSMT
    /Gautami
    /GeographicSymbolsNormal
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GlacierrItalic
    /GoldenOldStyler
    /Gothic-Thirteen
    /Goudy-ExtraBold
    /GoudyHandtooledBT-Regular
    /GoudyOldStyleBT-Bold
    /GoudyOldStyleBT-BoldItalic
    /GoudyOldStyleBT-Italic
    /GoudyOldStyleBT-Roman
    /GraphiteLight
    /GreekC
    /Greek-Regular
    /GreekS
    /GriffonShadowr
    /Haettenschweiler
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /HelveticaBoldItalic
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-BR
    /HelveticaItalic
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /Helvetica-Oblique
    /HelveticaPlain
    /HelveticaRO
    /Helvetica-ROBlackItalic
    /HelveticaROBold
    /HelveticaRoBold
    /HelveticaROBoldItalic
    /HelveticaROCondBlack
    /HelveticaROCondBlackItalic
    /HelveticaROCondensed
    /HelveticaROCondensedBold
    /HelveticaROCondensedBoldItalic
    /HelveticaROCondensedItalic
    /HelveticaROItalic
    /HelvnarrowBold
    /HelvnarrowBoldItalic
    /HelvnarrowItalic
    /HelvnarrowPlain
    /HoborNormal
    /HornWModificatNormal
    /HSAmplu
    /HSAmplu-Bold
    /HSAmplu-BoldItalic
    /HSAmplu-Italic
    /HSArabia
    /HSArabia-Italic
    /HSArhitect
    /HSArhitect-Italic
    /HSAris
    /HSAris-Italic
    /HSBambus
    /HSBambusAlbe
    /HSBambusAlbe-Italic
    /HSBambus-Italic
    /HSBambusNegre-Bold
    /HSBambusNegre-BoldItalic
    /HSBirou
    /HSBirou-Italic
    /HSBogdan
    /HSBogdan-Bold
    /HSBogdan-BoldItalic
    /HSBogdanian
    /HSBogdanian-Bold
    /HSBogdanian-BoldItalic
    /HSBogdanian-Italic
    /HSBogdan-Italic
    /HSBond
    /HSBond-Bold
    /HSBond-BoldItalic
    /HSBondCond-Bold
    /HSBondCond-BoldItalic
    /HSBond-Italic
    /HSCaligrafic-BoldItalic
    /HSCaligrafic-Italic
    /HSCarioca
    /HSCarioca-Bold
    /HSCarioca-BoldItalic
    /HSCarioca-Italic
    /HSClaris
    /HSClaris-Italic
    /HSClarisNegre-Bold
    /HSClarisNegre-BoldItalic
    /HSCoperta-Bold
    /HSCoperta-BoldItalic
    /HSCorp
    /HSCorp-Bold
    /HSCorp-BoldItalic
    /HSCorp-Italic
    /HSCorpNegru-Bold
    /HSCorpNegru-BoldItalic
    /HSDavid-Bold
    /HSDecorativ-BoldItalic
    /HSDingding
    /HSElegant
    /HSElegant-Bold
    /HSElegant-BoldItalic
    /HSElegant-Italic
    /HSElegantNegre-Bold
    /HSElegantNegre-BoldItalic
    /HSEuro
    /HSEuro-Bold
    /HSEuro-BoldItalic
    /HSEuro-Italic
    /HSFeltTip
    /HSFeltTip-Italic
    /HSFormal
    /HSFormalAlbe
    /HSFormalAlbe-Italic
    /HSFormal-Bold
    /HSFormal-BoldItalic
    /HSFormalCond
    /HSFormalCond-Bold
    /HSFormalCond-BoldItalic
    /HSFormalCond-Italic
    /HSFormalExtra-Bold
    /HSFormalExtra-BoldItalic
    /HSFormalExtraCond-Bold
    /HSFormal-Italic
    /HSFormalNegre-Bold
    /HSFormalNegre-BoldItalic
    /HSFortuna-Bold
    /HSFortuna-BoldItalic
    /HSGalant
    /HSGalant-Bold
    /HSGalant-BoldItalic
    /HSGalant-Italic
    /HSGeometric
    /HSGeometric-Bold
    /HSGeometric-BoldItalic
    /HSGeometric-Italic
    /HSGotic
    /HSGotic-Bold
    /HSGotic-BoldItalic
    /HSGoticCond-Bold
    /HSGoticCond-BoldItalic
    /HSGoticExtraCond-Bold
    /HSGoticExtraCond-BoldItalic
    /HSGotic-Italic
    /HSGoticNegre-Bold
    /HSGoticNegre-BoldItalic
    /HSGrafitti-Bold
    /HSGrafitti-BoldItalic
    /HSGravat
    /HSGravat-Bold
    /HSGravat-BoldItalic
    /HSGravat-Italic
    /HSInserat-Bold
    /HSInserat-BoldItalic
    /HSJuriu-Bold
    /HSJuriu-BoldItalic
    /HSLama-BoldItalic
    /HSLejer
    /HSLejer-Bold
    /HSLejer-BoldItalic
    /HSLejer-Italic
    /HSListing
    /HSListing-Bold
    /HSListing-BoldItalic
    /HSListing-Italic
    /HSManus
    /HSMatur-Bold
    /HSMatur-BoldItalic
    /HSMemo
    /HSMemo-Italic
    /HSMistral
    /HSMistral-Bold
    /HSMono
    /HSMono-Bold
    /HSMono-BoldItalic
    /HSMono-Italic
    /HSNico
    /HSNico-Bold
    /HSNico-BoldItalic
    /HSNico-Italic
    /HSPaltin
    /HSPaltin-Bold
    /HSPaltin-BoldItalic
    /HSPaltin-Italic
    /HSPensulat
    /HSPensulat-Italic
    /HSPicur-Bold
    /HSPicur-BoldItalic
    /HSPrestant
    /HSPrestant-Bold
    /HSPrestant-BoldItalic
    /HSPrestant-Italic
    /HSRond
    /HSRond-Bold
    /HSRond-BoldItalic
    /HSRond-Italic
    /HSStampa-Bold
    /HSStil
    /HSStilInfo
    /HSStilInfo-Bold
    /HSStilInfo-BoldItalic
    /HSStilInfo-Italic
    /HSStil-Italic
    /HSStilNegre-Bold
    /HSStilNegre-BoldItalic
    /HSStilSemi
    /HSStilSemi-Italic
    /HSTehnic
    /HSTehnic-Italic
    /HSTimp
    /HSTimp-Bold
    /HSTimp-BoldItalic
    /HSTimp-Italic
    /HSTitan-Bold
    /HSTitan-BoldItalic
    /HSUmbra
    /HSUmbra-Italic
    /HSUnicat
    /HSUnicat-Italic
    /HSUnis
    /HSUnisAlbe
    /HSUnisAlbe-Italic
    /HSUnis-Bold
    /HSUnis-BoldItalic
    /HSUnisCond
    /HSUnisCondAlbe
    /HSUnisCondAlbe-Italic
    /HSUnisCond-Bold
    /HSUnisCond-BoldItalic
    /HSUnisCond-Italic
    /HSUnis-Italic
    /HSUnisNegre-Bold
    /HSUnisNegre-BoldItalic
    /HSUniversitar
    /HSUniversitar-Italic
    /HSVertical
    /HSVertical-Italic
    /Humanist521BT-Bold
    /Humanist521BT-BoldItalic
    /Humanist521BT-Italic
    /Humanist521BT-Roman
    /Hunedoara
    /Impact
    /Ipa-samdUclphon1SILDoulosL
    /Ipa-sammUclphon1SILManuscriptL
    /Ipa-samsUclphon1SILSophiaL
    /Isaccea
    /Jimbolia
    /Jupiter
    /KabelITCbyBT-Book
    /KabelITCbyBT-Ultra
    /Kartika
    /KauffmanrBold
    /Keypunchr
    /Latha
    /LcdD
    /Lehliu
    /LetterGothic
    /LetterGothic-Bold
    /LetterGothic-Italic
    /LetterGothicMT
    /LetterGothicMT-Bold
    /LetterGothicMT-BoldOblique
    /LetterGothicMT-Oblique
    /LiquidCrystalr
    /Lithograph-Bold
    /LithographLight
    /Lithos-Black
    /Lithos-Regular
    /LucidaConsole
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSansUnicode
    /Maia
    /Mamaia
    /Mangal-Regular
    /Marigold
    /MatisseITC-Regular
    /MezzMM
    /MicrosoftSansSerif
    /Minion-BoldCondensed
    /Minion-BoldCondensedItalic
    /Minion-Condensed
    /Minion-CondensedItalic
    /Minion-Ornaments
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Regular
    /MiniPics-HeadBuddies
    /Moinesti
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MVBoli
    /Myriad-Bold
    /Myriad-BoldItalic
    /Myriad-Italic
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Regular
    /Myriad-Roman
    /Myriad-Tilt
    /NebraskaFonetic
    /NebraskaPSMT
    /Nebraska-RomBold
    /Nebraska-RomRegular
    /NevisonCasD
    /NewCenturySchlbk-Bold
    /NewCenturySchlbk-BoldItalic
    /NewCenturySchlbk-Italic
    /NewCenturySchlbk-Roman
    /NewsGothic-Bold
    /NewsGothicMT
    /NewsGothicMT-Bold
    /NewsGothicMT-Italic
    /Nueva-BoldExtended
    /Nueva-Roman
    /OCRA-Alternate
    /OCRAbyBT-Regular
    /OCRAExtended
    /OCRB10PitchBT-Regular
    /OCRB-Alternate
    /Orator
    /OzHandicraftBT-Roman
    /PabloPlain
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Palatino-Roman
    /Paradiser
    /PMingLiU
    /Poetica-ChanceryI
    /Poplar
    /PosterBodoniBT-Roman
    /Predeal
    /ProseAntiquePSMT
    /PublicityGothicICG-Solid
    /Raavi
    /RCaslon
    /RCaslonBold
    /RCaslonBoldItalic
    /RCaslonItalic
    /Resita
    /RevueRNormal
    /RevueRPlain
    /RTimesBold
    /RTimesBoldItalic
    /RTimesItalic
    /RTimesNormal
    /Saligny
    /Salonta
    /Sanca
    /Sanvito-Light
    /Sanvito-Roman
    /Sascut
    /Scottr
    /Scriber
    /ScriberBold
    /ScruffPlain
    /Segarcea
    /SerifaBT-Bold
    /SerifaBT-Italic
    /SerifaBT-Roman
    /SerifaBT-Thin
    /Shruti
    /Sibiu
    /SimSun
    /Slobozia
    /SouvenirITCbyBT-DemiItalic
    /SouvenirITCbyBT-Light
    /SouvenirITCbyBT-LightItalic
    /Sovata
    /Staccato222BT-Regular
    /Swiss911BT-ExtraCompressed
    /Sygma
    /Sylfaen
    /Symbol
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TektonMM
    /TektonMM-Oblique
    /Tempo-HeavyCondensed
    /TempusSansITC
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /TimesMacBold
    /TimesMacBolditalic
    /TimesMacItalic
    /TimesMacPlain
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Times-Roman
    /TimesRomanRBold
    /TimesRomanRBoldItalic
    /TimesRomanRRegular
    /TimesTMBold
    /TimesTMBold-Italic
    /TimesTMItalic
    /TimesTMRoman
    /Tirgoviste
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /Turn-W
    /Turn-WBold
    /Turn-WBoldItalic
    /Turn-WCondensat
    /Turn-WCondensatBold
    /Turn-WCondensatBoldItalic
    /Turn-WCondensatItalic
    /Turn-WDemi
    /Turn-WDemiBold
    /Turn-WDemiBoldItalic
    /Turn-WDemiItalic
    /Turn-WItalic
    /TurnWNormal
    /TypoUprightBT-Regular
    /Univers-Bold
    /Univers-BoldItalic
    /Univers-Condensed-Bold
    /Univers-Condensed-BoldItalic
    /Univers-Condensed-Medium
    /Univers-Condensed-MediumItalic
    /Univers-Medium
    /Univers-MediumItalic
    /Utopia-Italic
    /Utopia-Regular
    /Utopia-Semibold
    /Utopia-SemiboldItalic
    /VendomeICG-Black
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Viva-BoldExtraExtended
    /Viva-Regular
    /Vrinda
    /Webdings
    /Westminster
    /Willow
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /WP-ArabicScriptSihafa
    /WP-ArabicSihafa
    /WP-BoxDrawing
    /WP-CyrillicA
    /WP-CyrillicB
    /WP-GreekCentury
    /WP-GreekCourier
    /WP-GreekHelve
    /WP-HebrewDavid
    /WP-IconicSymbolsA
    /WP-IconicSymbolsB
    /WP-Japanese
    /WP-MathA
    /WP-MathB
    /WP-MathExtendedA
    /WP-MathExtendedB
    /WP-MultinationalAHelve
    /WP-MultinationalARoman
    /WP-MultinationalBCourier
    /WP-MultinationalBHelve
    /WP-MultinationalBRoman
    /WP-MultinationalCourier
    /WP-Phonetic
    /WPTypographicSymbols
    /ZapfChancery-MediumItalic
    /ZapfDingbats
    /ZapfElliptical711BT-Bold
    /ZapfElliptical711BT-BoldItalic
    /ZapfElliptical711BT-Italic
    /ZapfElliptical711BT-Roman
    /Zimnicea
    /ZurichBT-RomanExtended
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [72 72]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


