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Partidele politice, cari cer Încrederea massei electorale, răspândesc 
, eobiceiu unul sau mai multe afişe electorale pentru a-şi arăta programul. 
ercetând aceste manifeste vom vedea de cele mai multe ori desertăci-• 
~Dea vorbelor fără rost. 
~~ Iată, partidul naţional-ţărănesc. Afişul electoral, pe care-l înfăţişează publicului 
e te negativ. Nu este nimic în el din ceeace ar putea dovedi înfăptuirile lor. Nimic 
1 

i 'n ceeace acest partid ar fi făcui pentru interesul obştesc. In schimb o serie de 
"scociri tulbură liniştea ţării. 

La fel face partidul Totul pentru 'ară .. 
Propaganda partidului naţional-liberal este Întemeiată pe cugetul Olnenesc. Ea înfăţişează adevărul 

înfăptuirile . 

. Iată această propagandă. 
Iată faptele În locul vorbelor goale. 
Guvernarea naţional-liberală a plătit la timp salariile funcţionarilor. 
Guvernarea national-liberală a I.nzestrat arIData; 
.4 făcut spitale pentru tdranJ; 
.Il construIt şCOli şi biserlcJ; 
A. dat cdmp de lucru lnvd/ă1orl1or şomeurJ; 
Il SPRIJINIT ,.,l;NCA NA.TJON.IlCĂ; 

. Â FĂCUT DRUMURI; • 
A dat cre d I t a. gri eul tor 1 lor; 
A organizat disciplina tineretului. etc. etc. 

Fa.ptele Par:lidului Nafional ... Llberal stau la 
temelia ROID.â.niei de eri .. de azi şi de :mâine 
Ce a făcut In trecut 

. Revoluţia rede,teptărli nationale din 1848. 
Aducerea pe Tron a Dinastiei. 
Răsboiul Neatâmării din 1877, urmat de proclamarea Independentii ti 

,n ridicarea României la rangul de RegaL 
U Organizarea României moderne. 

. Războiul Intre2idi la 1916, urmat de dezrobirea Ardealului, Banatu.
Bucovinei, Basarabiei şi de infâptuirea României Mari. 

le Improprietărirea ţăranilor cu 2 milioane hectare ,i votul obştesc .
a face prin vot şi lot dintr'un iobag an stăpân în ţara lui. 

Stârpirea analfabetismului, prin învăţământul obligator, ridicarea 
ţU prin Şcoală, ,i-a sufletului prin Biserică. 

111 A orj!anizal, a consolidat ,i a normalizat viaţa României Mari - de 
î:n~hebată. 
A Tlndecat rănile ră:r:boiului. 
A refăcut căile ferate distruse, şoselele ti podurile ,i regiunile 
state. 
A ridicat mii de şcoli pentru luminarea fiilor de plugari .. 
A inalţat Biserici pentru ridicarea sufletească a Neamulw. 
A lifospodătit tara cinstitt cu chibzuinţă şi economie adllcând belşug 
melţ industrie, me,teşuguri ,i profeshle libere. 
A intocmit şi Totat Constituţia, consfinţir.du-se astfel închegarea lega-

~1 României Mari şi strângând provinciile noul alipite intr 'un mănunchi i 
~c nedespărţit. • I 
j A făcut la. Alba Iulia - incoronar:ea ~egelul Ferdinand 1 ~tregito~ i 

(, M. S. Regina Maria - săpând adBllc lD sufletul Ardealulw desrobtt '1 

e,. ta Românismului liberat. • 
Fapte mari care stau ca stâlpi de foc la temelia neamului ,i a ţăriL • 

Ce a J.ntăpluil deja 1933.1937 J 
, A. r~Btabilit ordin €a şi liniştea inlăuntru fi a ridicat prestigiul ţării in afară. I 
' A osifu.rat. printr'o gospodărie cinstită şi ~~ibzuită ins.~nătoşirea finantelor 
11.~it'f fi a economi.i stQlului, lichidând 22 mzllard. datom. 1 

A înlătu.rat umilinta con/rolului străin şi a redus la peste 5 miliarde da 
toria externă. 

A ridicat atricultura şi a dat lupta p,nlTU mentinerea pretului cereale/or 
in folosul plugarilor. 

A alocat fi a ruolvat problema d.ltoriilor agricole fi urbane, printr'o con
versiune largă fi curajoasd, durobind ogorul şi dând viaţă tTediiului. 

.al readus bfllşugul, circulatia banului, prosperitatea comertului şi d.,volta· 
rea industriilor, alungând foamdea şi şomajul. 

A ocrotit fi valorificat munca româneoscă. 
A refdcul drumurile şi căit, de comunicatii. 
A înfăptuit cea mai formidabilă operă de inarmare el lorii, inzel!trând oş· 

tirtla cu unelte de lupld şi crtlind puftlrnice industrii nationale de annamen' 
('au ne asigură independenta de acţiune in vreme de război fi siguranta graniteior. 

A dat sufl~t nou şcolii tărăneşti şi meşteşuguri/or. 
A întărit suf/deIe prin Biseric'ă, şi sănătatea prin clddiri spitalic.şli 1H 

tot intinsul tării. 

Ce va înfăptui In Doua guvernare 
Va continua politica de cinstită gospodărire a ţărU şi de belfUg. 
Va continua în toate cele bune ale trecutului proaspăt ti va pune 

temelie nouă pentru. Tiitor. 
Va da ajutor puternic plugarului pentru ca ogorul său să devină 

prin. agricultură modernă - izvor de bogăţie. 
Va da sunet nou administraţiei ţăriif ridicând slujbaşii numai pe bază 

de merit constatat, de muncă dovedită şi cinste verificată. 
Va chema, la loc d~ răsnlata, munca românească şi tineretul destoinic 

pe căile naţionalismului constructiv. 
Va ridica muncitorii la putinta de a agonisi capital şi la dreptul de 

a S8 lustări dil1 munca lor cinstită. 
Va face lucrări publice care să însemne civiHzuea. mândria şi b0-

găţia ţării. c'h:.:n~nd pa toţi la munca cea mar2 de ridicare a neamului şi 
la biruinţa giind~;rl1or de bptă româneJ.sc~. 
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Pactul Iărănist .. oardist' UNIREA 
stârneşle n eDI ulluDliri NouăsprencQ an~ dela Unirea,lli forta (Ii alăcute~c central tt'i

âr 

cu Ardealul, Noua~prezec. am. ordonar~ ni noulur stat ?,omdltf 

Ecouri din diferite tabere politice 'd~ia impbni:.a celui, ma~ r::are j Ai~i ~~ leagă p~t~rni: con~tiinte~ 
uis al Romanismulur. Pama,. fui UnItară a Romantei tntreitlt, f~ ii 

Dt. Iuliu Maniu a incheiat un I du! national-ţărănesc, pe care Ila Front Popular, Acordul cu sfdnl al Ardealu/ui este astăzi Pe deasupra luluror (ntri~i[o m 
acord politic cu DnH: Gheorghe cu câteva zile inainte dici()su) [pgionarii n'a rwşit să,' dd(?r- pământul sfdnl al României iar mdrunle. !reşeli/or trecatO'lr., 'ac 
Brăti Inu şi Corneliu Zelea Cod- gărzii de fier "Buna Vestire" l'a mine pe d. Mania, dacă nu să:şi Fratii noştri arddeni SUrit fratit nirea se intinde imperios pe s R 
reanu pentru paza libertăţii ale- numit iudeo - comunist A de- nationalizeze partidul, cel putin noştri români. I pralata vle( i româneş1i şi patru m; 
gerilor. Acordul politic are în venit partidul national peste să-l facd să renuflţe la FroTitd Sudura intre fara vllche şi ar· !I de adâl1c pana ia rădăcinile ace r 

d d 1 '1' P 1 L d 1 - . d l' ,. S rb vedere 1jl1 un "pact e neagre- noapte a versar a evreI Of ŞI opu ar. egionarii vor avea să ea estll astau e mltIV. un- ~ tei (Iieţi. 

siune" intre partidul naţional-ţă, comuniştilor? Sau acuzaţille găr' ap"re tiU numai pe d, dr. Lupu, tem o singură tard şi un singur II Acei caTe nu int.'l?g încă ap 

rănesc, garda de fier şi partidul zii de fier la 'adresa partidului dar şi pe Flueraşii şi Weissmanii suf/Ilt aşa cum au vrut·o cărtu-. ra dQ consolidar, sunt Oaml' 

georgist. In temeiul acestui pact naţional,ţărănesc n'au fost ade- din Frontul Popular. Ei bine, rarii, martirii şi ilnminafii nea.: cati nu si..,.t nimi. sfânt, oam :. 
aceste partide nu au voie a se vărat",? d Corneliu Codreanu nu poate; mului, t nil cari nu vor ca p'Jtria 
critica in alegeri şi a aduce Elementele democratice nu sd meargă până aci. Hotărit. I Isteria Ardealului şt Isto,-ia treacă lnuinfea ambi/runilor pe,er: 
lupta una împotriva celeilalte. sunt nici ele incântate pentru că nu / Ori CQ ab,litale se opreşt~ principatelor ~ste o conUnud soanele. n 

Acordul acesta a produs:o socotesc că democraţia inte~rală la portile acestui .. FRENTE sforta1e sprf unirfl, Cultura noas· . Ch' 'ă' â d . O, , ~.; "t Iar as. ZI, c n sa lmp 
generală nemulţumire atât in iu- a Dlui Iuliu Maoiu ou se poate POPOLARE", impotrrva carUla' tră şi toate mandestat unde d.: 19' d 1 t - '/ . re: 

A-l' f 1 nesc am e up a um ara f 
mea naţionalistă, cât şi în lumea împăca cu antidemocratismul găr· au profestat pana a ultzma suF- 1 viatd politică sau natlonală. $!fII d - d.' t' _ U 

,. d f' l ' "1 .. 1'" . S m nfasco, aznu.ş e ,"ca ac . 
democratică, Zll e ler. are a rnetu or, eroII eglOnarz; Ol ganizează In acest sens. un- '1 't H 'CI m 

M . M' T f" d ,um e au mUri orta, oşca. 
şi nimeni nu-I poate inţelege pe Cert este că ideologic acest ota ŞI arin. veri a acestor l' tem un popor Insetat e unrre r ' 1 d f dl an 

" • d . S' d 'd d ~ i \.-rfşan, aco () un e a s rUt deplin, mai ales în felul cum s'a pact nu poate fi susţinut nici marim sa at In pama pentru! şi e In epen linia. , f d l' 1,' s 
inchel'at, In }'urul )Ul' certurl'le d t' . d It' 'It I I ' H' t '1' '" ld I 1 d 't 1 1918 i Igu a "reUD utlOnar a ti/ ţ' e o par e mC1 e a a, tar Opt- a are e ur TlS os ŞI a e WEiIl ea u a evenz n rIIa·, J, 'd' t t 

d ţ ' [, Gl 1 '1 'bl d . vram an("u " un e car ura. se ţin lanţ. nia publică îl pnmeşte cu acel e na Iona llale. lIanţt! e ŞI itale putermca, oc masIve; I ' VJ' al1 

N ' l' t" i t b~ t ' b 1 ' t- t t " • 'D 'R A 1 n"amu u, au propova Uli CI t aţlOna 1Ş 11 se n rea a ce gus amar cu care pnmeşte toa- o uze e car" '-au s ar Ilca au vleţ, romaneştl. eatunci orna, Ici' ' 't d S 
.• fi" , '( 'f d' • d 'f z;' l' - b I I e ceas unuea, un SplTl , aproplen su eteşh pot extsta te compromlsun e. pornr m ran UTI e "L'renfe Ul nia traeşte su f ace,aş sceplru", .., 1 1 

• t d d f' , . P 1" l' z;' t P , ~ , , gatlune, SPlritu ace a care 
10 rea gar a e ler ŞI parti- opo are , ace UIOŞ "eron Q' care" garanteaza rntegrdutea ş' , 1 ' 

.. Porunca VrclDÎi l1 

despre pact 

. I '" f toale ocazII ~ Importanle a pular" pe care Il punQ az, a lorţa. Deatuncr f,ecare zr a ost _ , , ,[ 
d M ' '1 - - , mas In margmea rmpfraiwe cale • amu ŞI a care vrea o nOua treapta In drumul conso-1, !la 

~ " /' t' 1 . I româneşti r 
nară. Ne-am ridicat dira ce in c. mall Dor ROmarlG Untla este , 

Ziarul "Porunca Vremii" in parle - in inlama macula/ură 
două editoriale consecutive scri- a lui Blumenfeld, "Dimineata", 
se de directorul său, !le ocupă cd d, Iuliu M-anÎu. după ce-a 
in deaproape de acest pact, ex· încheiat pactul cu d. Corneliu 
primâQdu~~i In mod categoric l CQdteanu, şi a continuai intre
desaprobarea. vederile, primind şi stabilind in-

sa-şI,a a la mişcarea eglo [idării unităţii noastre nationale.! ." ~ ~Ol 

Repetăm, încă odaM, aceasta t 'ă tă' L AI '. lr mult spre inchegarea indes/ruc' pu emlc as :n U41'l"O· f!..rrca . 
nu se poate! Impotriva unui I Sfii I ' '1 AdI 1 ' Dl ,ibdă sprll care aspira tot trecu- u e u Şl Vla a r ea u ~I ~aă 
astfel de sacrilegiu protectează tul românesc, I pent~ u I()/d~au~a ,:wFlet ŞI ,vII tr 
nu numai c<mştiinln şi dllmnita Unirea a mer. din ce in ce rom,1ntlfJsra. NJmrc nu mar p~ 
lea celor viî. dar se vor rid ira mai adânc in SUflfltt, din ce In t. sd,uncina opera făcută ~ 
Ş i morlii. Pactul acesta, nu poa- f -d 1 d ,'.la' mai desăvârşit in ormRlo1 g sânge şi seco e e su mfl/:, 
te sta în pidoarQ. Chiar dacă . U biT /tU exisfentă alt statului, i mti su t are aş ron, vom r Iată concluzia articolului "Fren- tII [egeri, cu socialiştii: C. Titei 

te Populare cu legionarii'" apă- Pplrescu, 1. Flueraş şi Eftimie 
rut sub semnatura directorului Gherman; cu d. P~tre Groza, 
ziarului naţionalist "Porunca Vre- şeful comuniştilor ("Frontul Plu

gari/oT") dela Hunedoara şi, in· 
hne, cu d. Weissmann, condu
cdtorul partidului jidănuc din 
România. Prin urmar~. s~ merge 

este vorba de, un pact care as Monarhia f.Ste agentul activ al dica fi VQm păzi Unirea Sfâfti

j
l

U
I 

cunde înţelegeri şi acţiuni cu procesului de unificare. Prllsligiul a Românil?r. 
mult mai grave, noi spunem de Rl 

aci că este o imoralitate să te C 1- t l'a 
asociezi la o luptă cu jidanii şi e au rea Iza ni mii". 

Prin urmar., iată unde am 
ajuns. E birul? Nu, nu, de o 
mie de ori nu / Ldsăm de oparle 
chlldiile de moralitate, dg obraz, 
ba fi bulada lui Carp: lIednd 
mânânci aşa iahnie, na mai fac. 
gălăgie"! Oamenii de bund cr~ 
dintă pol să spund cu drfpl 
cuvânt: "dd o dracului ,i de 
mişcare nationalistă 1 Nu .e 
deosebeşte cu nimic d. aceia 
politidanistă f'. Văd, însă, 1,
gionari~ in aCfst acord vre·un 
câŞtill practic, d. vremg ce din 
punct d, veder, moral fi ideo
logic nu vor culege decât pagu· 
be imense? Cât suntem de de-

cu bolşevicii, cu duşmanii de 1n: 
moarte ai tării tale. "'" -1 'b 

DR. ILIE RADULESCU guvernari e· lh 

naţional-ţărăniste l~ D. Alexandru Vaida-Voevod 
despre pac t D~l Mania a declarat la 8, Muncitorii au fost 1 c 

In disr.ursul său rostit la CIU., frapează opinia publică a tării Cluj, că guvernele national- sasinati la Lupeni fi în ~ ( 
bul central al Frontului Romi- partidul national-tdrăn.sc, sub ţărăniste au reformat viata lea Griviţei. 1 ţ 
nesc din Bucureşti, 01. Alexan- I noua conducere". de stat. 9, Bugetele OII avut li1' 
dru V.ida-Voavod a spus asupra "S'o spus despre mine, chiar C .. fV' t t 30 ./' d l' 
pactului Iuliu Maniu-Zelea Cod. de către d, Ion Mlhala(he, că e au In aptult aces e pes e mI rar e el. 1 
reanu. următoarele: Isunt "bdtrânul domn Varda, pa- guvernăr,? 10. Slujbaşii statului 

A i U"I m' 1'.11 1 t"" rine.le anathiei din lard". S'au Tara trebue să-şi "amin- fost aruncati pe drumur 
" z s .. e In P!nu up.., l' , 1 Văd b . i ~ 11 T L politici!, Presa din Sdrindar ne-a' vl~at przn aCllsta pgaturil. mllie teasc ,C su naţrona -ta- • ara a ,asi ana~ 

adus, pe ziua de azit d.claralWe I dl~ Ir.cut cu C}o,tda de Fie~, rănişti, zufă prin încura;area 
d-lui Iuliu Maniu, asupra unui t aZI ,Q~ °A d~zamaglre profu,nda. 1. S'au concensionat avu- pdrilor extremist,. 
pact de n~agresiune incheiat de 1 NOI balranu, eventual, mal pu- t· 1 t ti' 1 tr _. . 12 1 t . d '1 . 
d 'd 1 T tem greşi dar greşalo cillor ti-' Il e sau Ul a sarm. , n reprrn erI eşI m 

parte de realitate! De azi dimi. 'sa cu partr u "olul p~ntru , ' j ') S' L ~ t .. '" L 1 
T ă'" d Gh B -t' nen depă,"ste azi posibilitălile .... au ,acu ImDrumu- ca romaneascd au 'os . 

neală au venit la mine şaispre- Iar şt cu. • ro ranu. d' , 'B t i f t -, dt t d "1 d 
. " Am subliniat cu albastru nume. e ~magmatl.. ,. ătrdnul domn u,. n 5 ram ti fi fi ".st. cotatti! prm comemZl,. 

zece oamem. i"tele~tualz,. ~arl le d.lui Corn~liu Z,/qa Cod,ftanu, Valda părintele ,anarhiei':, aşa ,45 miliarde. la străini, 
nu sunt f.nreg~m(1~ta~t In mCI un t cu roşu numele d·lui [uhu Ma- spun l'a d. Io~ ~,hala:.h~ rn dIs:! 3. Sa admif controlul 13. T drdnimea a fost 
partitl. N dŞ li banUit cil aveau I niu ,i cu albastru rOfu numele cursul său, lasand sa .~ vada: t -' 'fl ~ adminis- W 'f ~ , vd , 
.irn,attll"iona"" Erau a/armali d-/ai Gh. Brătianu' uprimându. eă ar fi vrut să adaug~ şi coli- s ro!" urnI li o.r In rc:c1 a pTln Bea ~"ea p' 
d . t t" W Aţ ' C' mi astfel o indoială cor. va fie a tit1U 1 "zaharisit". Al cdrei tratta stotu UI. rrlo, la c.r~alfl. 
e~orrenda, c ŞI amar~ 1. w -" um M,te şi in sufletul ;etălenilor anarhii? Al acel~ia car~ tol~-I 4, S'a provocat 3conda- 14, Sub acut. ~[!vtrn 

o osl, -~ ti, cu~ ~uirnta una ta Cdd decft au i(1ch~iat ae~şti r~at~ '..i ofeŢii imunitate politi- luI comf!nzilor at! fnarmar •• s'au provocat ('e/~ 
asta? Ma hatarls.em .ă votez domni pact a. nf!ogresiunl'? lnt-I c~anrst!" p'~" pactul de neagr~-l 5. Au fost pensionati _ scandaloase af:1ctr{ cun 
cu GlJrda. Cum e mai pot face re alte/Il pentru inconl'urarea 1 slun. Incheiat, d,lor Lupu. Gr,' p tit tI' t" t t ă p 

- b b L " , FilipfSCU Madg TU <fi M, '? fi soco ea a sau UI -- Q. cu e an Ula a noos ,. 
cand fi ro' la rat ca upu fi actelor şi limbajului de viol~nlă A " ee'd { l' an,tu gen tii llclo li l' "-
cu asasinul naţionaliştilor g~ne- şi d~ denigrare. clft!? .unt partt ~ a atu:, d. fi ra. v Ica. ~ 

1 1 G " . ., N i?lI' cart II văd p~ d-mr Corn_hu Z. 6, Au 10., d,vaslat. pa- 15, Armata ţar,i a 
,II. u 13 TI e,r... îm'~?'decC:': 1:~b~:lu~jUd!~rJi: (odTlanu, fi Gh. Brdtianu':~ duril •• Iatului. lăsată nelnnslrată. 

Şi toat, ca toate. Dar inter- I ? S ~ ,.Ea n am fo.t "cu,,,, Iar 1. lnvalizfi şi (Jrfanii de 
enţă e va comectionat ur '4mt, ac~şfia sunt"? A • 

vin, fnceJ o troză"i" o oroor., un dictionar pentru "cuvinte Dat;' mi 110' seJ-mi uprim răsboi au fO!ft !ftalctrl in 1 
o impietate strigăloart la cer. potrivit."? st~~~a "!~a d~.sufl.tlntr'un sin-. băi,!i, când şi-au c.rut dr,p~ 5 • - • la 1 NLAIBTI.O:~ 
Citesc - aşa cum arăt in altă "Iată acesta este actul cu car, gur cuvanl Tnst. tUrii.. partida al - . 
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"G R AN' T. A" 
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piele de • oale 
amintim de urgia sUpânirii m:)ghisre. Noi Ro
n'aveam nici un drept. Etam săraci ,i guver

maghiart" Imriedecau prin tot felul de măsuri să 
din sârăcie, Eram prigoniţi, jefulţi, umdiţi. Dar 

IU ne~am pierdut nădejdr'3. Şi a venit războiul. 
irth a întrat şi el in războiu şi către toamna a· 

1918 armata austro-maghiară, tur,ă, bulgarl şi 
,mă a fost biruitl, Iar )a 1 Decfmvrie 1918 noi, 
~Ienii am putut de( Iara "nieta pe veci cu Ţara 
Il!. 
lcă In războiu ar fi E'şit biruitor nrmţii şi ungurii, 
Româraii a'11 fi rămas mai departe asupriţi, Dar 
meZt'u a vrut ahfel, şi germanii şi ungurii au 
dut războiul ca şi po~ orul Român să cunoască 
'tt'a libertăţii. 
ltâiul pas al guvernului român, al guvernului J .. C. 
tianu, a fost ca să dea poporului român votul ab
~, Prin a est pas put.>re::t politici a Ţăr.i era aşe
i in mâ nHe ţăr~nimii Oândul partidului naţional. 
:ral a fost când a dat vot,]) ohştesc ca poporul ro
rt să devină sUpâ'1 pe soarta sa. 
)ar vobtl obşt se l1'a fost indt>stulăfor pentru ridi
ea popor'Jlui român. Şi dela Ionel I. C. Brătbtnu, 
u1 P~rt dului Nat'oI'Jal-Liberal a hotărit d se d('a 
mânt tărănfmii române. De v~acuri ţărănimea ro· 
mă a fo~t Însehtă de pământ. A.cest pământ a 
;t al lui; dar a fost răpit d~ b1ronii. eonţh şi rnag~ 
ţii ungur t rari storceau şi m~duya din poporul ro
ll1 Ionel 1. G, Brătianu a hot irit să pună capăt a
stei n jdreptăţi şi au hotărit să fa 'ă împroprietărirea. 
intr-odată averea grofilor a căzut grămadă, puterea 
,r s'a risipit PO,Jo"ul r ~mâ'l a rt!născut la ono ă soută. 
Dac~ am fi r>ierdut războiul, noi nu numai l'ă eram 

lai dtparte robi, că n'am fi avut România Mare, dar 
oporut român n' ar fi avut v()ttJl obştesc ca, cu aju. 
)rul acestui vot, să-şi croiască soart" dar fi 'ar ii avut 
i i Împnurietărirea şi ţărănimea română ar fi t~t'buit 
ă asude mai d~parte în folo ul altuia pe pămâ,ltul 
trămoş se fllrat de strpini. 

Ce vedem totllşi astăzi. O parte din Români cu 
:apul rătă it, par'că Dumofzeu le-ar fi JfZ~t mir t, a, nu 
:in socot"'ală dt> învătăt8ra din bătrâni. Ei doresc o 
lilanţă ,. Româ1 ei cu Gt'rmania, cu duşmanii noştri. 
Uită cum În timpul războiultJi nemţii î Icărcau în tre
nuri pămârttul negru, pământul gras al României spre 
a 1 d"ce in Gprmania. unde pământll1 e slab şi nerod
nic. UiU cl Germ10ia care arf' pământ 51ab şi nfrr d· 
nic stă CII ochii atintiti spre tările, cari au pământ 
bngat. U tă ră nemţii licom(sc la pământul nostru, 
la bog~tiile noastre. 

Iată mai zilele trecute conducătorul legionarilor 
Corneliu Z. Codreanu a declarat că partidul ,t Totul 
pentru Ţară" doreşte ca România sA incheie o alianţă 
cu Germania. - Oare ne putem noi alia cu o ţară. 
care în timpul războiului a călcat pământul sfânt al 
ţării noastre. cu o ţară care este duşmana de moarte 

i a celei mai bune prietene politice a noastră. sora 
noastră Franţs, care ne-a ajutat să facem unirea Mol

I dovei şi a Munteniei, a Ro nâniei Mici ,i acum Ro
I mânja Mare 1 Oare nta putem noi alia cu o tară care 
I jindueşte, lăcomeşte bogăţiile noastre? 

Şi, totuşi aceştia oameni, legionarii cari voiesc dupA 
. declaraţia conducătorului lor. (publica in toate ziarele 
! din Bucureşti), alianţă cu Germania, aliantă cu duş
I mana din timpul războiului mondial. din războiul de 
6 mâine, rătăciţii noştri, legionarii se numesc Români, 
I buni Români, Dar poate fi bun Român, cei ce doreşte 
, prietenia duşDlamJlui ţării? Pot să fie buni Români 

I acei" cari au uitat cimitirele cu soldaţ!i viteji. glosn
ţel~ germane cari au străpuns piepturile solaatului 
român~ il ţăranului cU haină ()stăşeascâ? Nu, de o 

~ mic de ori nu, 
f n-eac,~a pe d ~ asupra tuturor cleosibirilor de partid, 
~ noi ~stâzi suntem !ihti a striga ca !ă ne inţeleagă to
l .te inimile româneşti. 
1 Cine voteal:ă cu partidul "Totul pentru Ţară" <:u 

1 
part!dul nemţ~lor, nu voteazi p1entru interesele româ
neşb, pentru mteresele poporu ui român. - ci pentru 

A Germania,. 
J Popor fii cu ochii în patru. Nu te lăsa amli!it de 
j lupul Qerman in piele de oaie leâionari! 

Codreanu ,,8 trecut la inamic" 
a declarat d.lstrate Micescu 

o lIre şOIJălelnlcd plină de conlradletlunl 

D. Islrale Mic~scu, Irun- l cu libertatea de acţiune pierdută~ D. Căpitan dă publicilăţi pact.l 
taşul nationalist d~canu[: prestigiul legendei zdruncinate. f de neagresiune prin care d. M&-

. l' b It t v.. - II In aceiaşi zi, şi in mai puţ:n 1 niu l'a momit din Frontu! Natio-
pTlmu UI arou a aru, 7(1$- 1 1 '1' 1 t d g d 1 d i de 24 de ore in două ediţii con-' na f ŞI a ~ga e ar u emo-
punzând apărării p~ car. şi-! t' I 'B 'V t' '" ă craţiei penlru paza urnelor, li a 

I secu lve a e » unei es 1Tl , C s 'ude ă~ , '" bli 
a făcut·o conducăto,.ul par-! pltanu! se zbucium! de mama fo. sNUPUt' J d Că t'l °bp!,lDIel pu ete: 

. . _ u I u Ş lU ac pu lcarea aces e.t 
ftdulur ti Totul pf!ntru Tara ,~eului -- c.are din fericire de data isprăvi se d<.ltoreşte setii de con-
a declare! intre altele 11r.: asta nu e de revolver - înlrl' sideraţic a d lui Căpitan, ori sia-

vf 1: '1 obli~amentele pactului de nea6rE: cerilăţii ci·lui Maniu, care după 
"Pa I)ar~ p. ! ' ,< b. mărturia dlui \...ăpitan e un Olll 

Al'ilâd situaţiunca politică C'r~a. ; s~une (cu~ J~.ar zl~e d. ,r.'~ant;l) de ispravă. Odală apărut in pre
ti prin defecţiunea Frontului Ro. Şl nostalgla vlolenţel presttglOa~e, sil, pactul e supus judecăţii tu tu· 
mânesc atras de partidului li e. i Căci ce altceva inseamnă incon ror; deci fi judecăţii mele. 
raI şi "deurtar~a la inamic" a: trările sale agresive la adresa D,e ce s'a supăr~t d. ,CăVitan 
comandantului Gărzii de fier se Frontului Populat in care l-a de Judeda me~, ca?d SlOgUl & 

, 1, d L( • d ă t provocat· o? Cu mine nu avea 
Pare ci am lămurit fără să i su-' pnns • J~lafllU up ce a semna d . A • d d . I . pact e neagresiUne. van e~ 
păr partidului domnului Vaida pact de nea~res1Une cu acel dreptul să 1 judec, de ce şovăe 
şi am iritat fără să·l luminez pe, frout? sub emoţia acestei judecăţi 7 De 
căpitanul leginnarilol'. I Şi ce altceva inseamnă plânge- ce s'a c~nt,r~zis, re~un!ând~ la jude: 

Cei vechi aveau dreptate "Lu- rea de ieri in calomnie adresată c~ta ()Pll1l~l .. pub~.ce ldn f .. ţa cti~r , 1, d l' Cla ne ga~am Jure· emocra co 
~tn~ nu creează lucruriJ~, dar i parch~tulul e lfov 10 c~Dt~a {de d.sa adoptat şÎ accep~at) şi· Il 

aJutandu·te si le descopen, este. mea Ş1 in contra doctorului IlIe luat calea Cmţii cu Juraţi, depu~ 
ca şi cum le ar creia". I Rădulescu, decât renunţarea la nând plân~ere de calomnie la 

Legionarii, - nelămuriţi de ce, "palma de fier", pe care o pro parchet .1." Iată o cor:trazicere. 
s'a Intimplat, _ c~r explicaţii mitea aialtâeri cui ar fi îndlliznit Nu e ,~!~guraf - CăCl lunt"rn 

ă ' J' 'd 3 '1 b I ' ă tiin serm. , .. 
. '. "n a ev rt upa ce a p r". l
e pltanu UI can e ZI e se z ate să contrazIC f - pE-n ru a ua 1 d ă d v ă li: "l't 

,In }a~ul pactuluI ,de neagresIUne, ~:.u,:.rice om paşmc calea 1ucie I judecata Opiniei rublice ş~~a ,ales. 
neştuDd cum să·,t recapete odată \At o pe a juraţUat, a părăSit Jude" 

cala juraţilor ,i a revenit la jude-

Căpitan.ul renunţa'" la pistol, cata opinii publice publicând i. 1 presă plângerea a<iresată parche-

.. 1 .. t t" • tu lui. 
ŞI la ca ea pocaln,lel , , " Aşa e el nu ştie Ce .rea? Aşa 

E II 11. d d e eă e o fire şovăplnică, contra' 
un progr,.: căphanu n..... eel un prOcellf 0 d'.' 1 b~ 7 l(..Lone, s a a 

... nun'ă 1. plalol, şi 1. ca- . caloHllonie cu d căpitan... Ei bine, tocmai această slăbi-
I.a pocăin'.' p. căl'lhilel BUD I II am ,i il tiu pentru I dune a d lui Căpitan e tiria le 
... oc:edurale .Ie Codului că suat om precauti şi chidr da- găturii cu care l'am agăţat de 
p.n .. l. Expe"'.nţ. 1 .. do- că zbuciumul contradictor al firii: prnces: şi il voi ţine în el până 

sale şovăelnice, relevat de hei lla urmă, Căci chiar dacă d sa ar 
'Yedil .. il cine inc.p. cu V 1 zile de "Buna esti re" , 'ar duce renunţa la el, publicarea plâD~e-
cu pistolul, srâ .. ~ • .". cu să renunţe la proces, - nu re tii in conlra mea in care afirmi. 
judec, •••• Un o ... de ac':u. nunţ eu. II ţin de mână, şi va ei sunt calomniator, imi procură 
ne f ... ce de,1 econoJlbie de I trebui să mă urmuf'; il am tn mijlocul de a nu i permite să 
Ibnp! .1 in loc să 011.. in-: mână şi numi va, sc~pa. toc?tai fugă din proces. 

Il I .... ...1 ''''' • g aţte caracterulut !ţau ,ovăltor Are si fie frumos: d·nul Ci· 
4[e.p ca. I.CI. - cu p.s· , l' d t d' ţ" 

I 
,ŞI P tn e con ra IC u. pitan in proces de calomtlie cu 

10 ul, pentru c:e • o • f,."-, c .Il f' i ţI' d d r". . l' l' i t d a Sa IU n e fS '1 e ... a' naţlOna lSmU ,. n pac "nea-
şe •• că 4[U procesu', - o' pitan ,i de d, Maniu, citeac din gresiune cu democraţia. Ş, iară 
i. dead ... plul 1.. Jure'I. Biblie: vom vorbi de »dezertare ta ma-

Pr4!'fec •• 110".', - -..tI Omul slab e cel care Incepe lmiC", pentru că aşa a vrut • 
.... 1 :&id aă nu _ 'n •• I~c. pri~ a vrea, şi pe unnl nu mai - HAle tale dintru ale tale", 
luai!... . vru" ,.. - zice Sfântă Scriptură. 

Consecintele "pactului de neagresiune" 
Acum, până când vom judeca I "acestui om funest" pentrul Cum? .• Nu i-a spus dom

p~oce.ut! să ne l~h:~rcp.Dl la opi • i se face ,,0 bună şi drt"ap#; nului căpitan ~, Maniu cl-I 
Dta, publică, căre~a 11 suntem .da-\ tă primire". După Cl" a lipit aduce pe d. Tdulescu? 
tOtnb fOii' nUă părădsm~1 arena: ~I ,$ă acest manifest pe t()att zi-I Dacă d. Maniu l-a păcii
sallm r _pun ('ti e cu pn\'I'~ . . .• • I't d ă't . 
la pactul de neagresiune şi 1 .. CLJn. dunle cartierulUI, universitar ,,' t.?e • c p1 an, .. :- mal 
secinţele lui inevitab;le, I şi p" toate fehnllrele dIn 101 â,u ~e fel de capitan e? 

Inainte de a inc:Leia faţa Fa ultăfi de drept: de ~i apOI, dadi a 1o~t păcă
acest pacl cu d. Ma- ce a mai semnat d. căpitan Itt, de ce nu denunţ! ŞI par-
aiu, - care e in drept: pactul cl1 d. Maniu? . ~ tu1 şi pe d. Maniu 1 .•• 

să·. spună ""pacla !le~ Firile sovăelaice n'au dreptul să 
Tauda sunl t - d. Ca- f - .... .. ·IJ d ..... t 
pifan ... snudil tio.- aca ra tOe 1. e Capi. aa 
.. elul unÎTersilar con- Opinia publică şi a d~$chi8 o· 'U~i şi ~~v"nirl, el! afl14'ni'!Iărt fi 
Ira do ..... u.u' Tilule.- chil D, Codr,anu • o firll fO',d. pfange~l eli fŞf1, calo"!rturl, ,cu 

I l' l.lnicd şi (ir*l~ şl)"ă~lnic. 11'a~ i p>1d# a ... neogresum. ,. tU ah/u
CU, pentru c:. ~cles ~-I drlplul aă facd ratoeli d. capi- I dam ogrfSÎve fatd d. naliona/iş' li 
nerel pe 4,:are a .... a.. tan, Cum? Nu • o ,ovăir., nu dela ,.PoruncaH fi "Barou/" 

I
V.~'. d. câ,iT. anii. contradtct:#, nu «t"blJlaţie. Din acp.,te alterna"te pel
inc:oac:e, tiU' opun .. ,,0._, rlibuială fi n~8;gurantli f~ ttnto dunifotn,e, - balandnd tr.
.• elo cât un dIIunle" În I şi. cua<"* ~~~l, c~n1 tr.c, dda tre violent;. şi timidltatr, t.· I'.,a orică .. ei preten,iilprstolla c~/rmara ,l d.~a padul trecrimă şi moral§ osindtu. 

d I .,. I I d, n,af"8um. la agrllslun. v.r- . , ... 
il OIDDO oi lUC:O ae bald tocmai fată dl! efi car, t~ certltudme rămâne: radul 
Titule8llcu de a se ... ft- crtadă lum.a cd lupti. Pe.tru de n~agresiune tU id~ile f. • 
aifesI. şi reface in er."i.~ peatra .... fi D. dpitan lIu-i agre.iv 
.o.al poliHc adual. p,,"'a ... ,;e? cu idtHe; nu se d.l J. tl~, 

In manifestul vtrde pre- Pentru cr.dinttl alături d, f- la d~lui ... E singuruJ pact de 
gltit la "stdiu", d. dpitan ."ii Jocl.rula; Lupu? ntagre8iun~ statornif, d.fi ... 
asmute tinerdul tn contra Şi ca c_ lupti 1 ... Ca ConfrBzi- .itiv, imuahil •• 
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Ce a făcut 
gUTernul Nafional-liheral 
pentru fărăniIUe 

Guvernul naţional-liberal a desfi~urat o .,astl operi 
fie ridicare materială şI morali a satelor ia ultimii ani, 
infiptuind următoarele: 

1. A ridicat preţul la cereale şi mai cu seaml Ia 
ariu dela 2 lei la 5 lei kg. 

2. A valorificat produleJe agricol. rlmânind be
• eficii pentru ţărănime în doi ani 17 miliarde lei. 

3. A sprijinit Titicultura fi pomicultura acordind 
mari ajutoare şi incuraiând exportul produselor acestor 
ramuri de economie săteasci. 

4. A aprovizionat satele cu peste 5 milioane k~r. 
tie bumbac eftin numai in doi ani. 

. 5. A inzestrat centrele rurale cu maşini agricole. 
6. A adus peste 300 tractoare din striinitate şi 

eontinul a mai aduce, pentru fmbunltăţirea agriculturii. 
1. A înfiinţat Institutul Naţional de Credit Agricol 

pentru a ajuta satele cu creditele necesare. 
8. A asanat mişcarea cooperativA ajutând băncile 

populare cu UN MIlLIARD şi 400 milioane lei. 
9. A ajutat la înfiinţarea a o mie de noi coope

rati.,.e agricole pentru ţărănime şi muncitorime. 
t O. A reparat drumurile, şoselele şi podurile pent

ru a ajuta satele. 
1 ~. A clădit şi reparat mii de şcoli şi biserici noi 

in toată ţara. 
12. A ridicat spitale şi dispensare pentru clutarea 

sănătăţei ţărănimei. 

13. A inarmat armata ţărei pentru ca ţlrănimea 
si aibă cu ce să-şi apere ogoarele, 

14. A votat ti aplicat lel'.a de coaversi_. 
sclp&ad •• tel. d. poverile tre~taJui plia d. 
tlatom ti desrobiad ţărăDimea de &l'elItăli. 

Ce • .-ea să facă g .... e ...... 

pe .. '." fa.aoi.uel 
1. SitA preţuiascl produsele la adevArata lor va

loare sclpând-o din ghiarele intermediarilor. 
2. Si inzestreze toate centrele săteşti cu mafini 

unelte de muncă dintre cele mai bune.~ 
3. Să dea credite cu dobândi mic'. 
4. 51 ajute la cumpărarea tuturor moşiilor ce se 

scot ia vânzare. 
5. Să infiinţeze fabrici In centrele rurale unde să-fi 

elaeaaci de lucru cei fărl plmânt. .. 
6. Să ajute pe .ăteni pentru ca produsele plmân

tulni II fie de calitate mai bună şi cu preţ mai bun 
In străinătate. 

7. Să impânzească ţara cu drumuri şi şosele bune. 
S. SI scoată satele din întuneric aducând lumina 

electrică. 
9. Să inmulţeascA numărul medicilor care să alun .. 

ge bolile cuibărite in unele regiuni. 
tO Să lumineze satele prin şcoli de gospodă .. 

rie rulală. 
11. Să inlăture pe speculanţi aproYizionând ţără .. 

.imea cu mărfuri eftine prin cooperative. ' 
12. Să incurajeze cultura produselor - in afară 

i. cereale - care aduc venituri mari. 
Ce au făcut alte partide ,i alte guverne? 
Au dus tara la dezastru. 
Ce a făcut partidul natioaal liberal? 
Se vede prin opera celor patru aDi de 

e-uvemare. 
Ce făgăduesc alte partide? 
Nea şi-au ţiaut cuvântul niciodată, 
Ce iăgădueşte partidul naţional-liberal? 
Se respectă şi se realizează pe dea Întregul. 

In toate ceasurile grele Partidul 
Na'lonal-Llberal a salvat ,ara. 

Trecutul garanteazA reallzArlle 
prezentului şi binefacerile viHoruiul. 

De aceea, Pa.rtldul National-Liberal 
chiatn.ă. a.1ă.turl de el toa.Se conştUntele 
cinstite şI toate energiile na,lonale. 

"Q R A IV 1 1 AU 

"'Dela "Totul pe~t-r-u-ţa-r-ă-';' ___ ----- A 

la "Totul pentru d. Maniu 
Dec ....... ;;I. "-1_ ............. ;c:~.c:_ 

Decanul primului barou al ţării dezaprobă pactul Maniu-~odreanu 
1 D. I.tr.t. Jlic •• cu. fruntaşul Yoevod. să i trezi. co:Dştiinţa d-rubd Lupa., ori pe omul c.. 
~.; nationalist. dlcanal prima lai 6a 4 .afiellali. t .. yei " minoritarilor, in per. 
troa al tării. • trimis d·r.i Oeta A rait. • • I d 1 soan. d-lui Tituleacu? 
; pian Gota o sensatioftG Iti 8Cri4 b' t fA ~ pe car: v e;: 1 ,.Ea nu pot credel Sunt fi 
lJ' soor., p. care o '.produC'lIm ,.n- S~dl ~d: e. urm~11, AS&'b' It.eam.ului lloaUa. iubitori dt 

, J1a eJ .. me., sa se lm Il1e d . 
i Ira .nter~8U/ .xlaordmllr p, ear. • t. . ( atiDL 
, 1 I '1 l ! '1 apre O ţin a comuna. I Pili ăd de ti . l·a r_zt ti mass, tf mari Il. l "arc T, ame cu.. 
~poporQlui. , "D~ at~ci m-am obi~nuit du-s., ca pituJicea, .când ~a~l 
. Iată câteva .xlraii~ din se,,- si Ta conluder, pe d. ta cât ~i de se_mi ci a clocd oua d. 
80ar_a d·lul lstrat. Mit-,scu. pe el Vaida Voevod, pe răpo-l cuc ,i Zl!âind ochii către CăpL 

"Acum trd ani, milrijoraţf aatul general Cantacuzino-Gră-l tan, pentru .-1 întreba: C1Ua 

de primejdia care ameninţa cu Illicerul, ca ,i pe luptătorii din: u face ... că "TOTUL N·A FOST 
cotropire atrăină, Yiaţa ,i i partidele dy" drept fraţi de i PENTRU ŢARA", ci" PENTRU 
IIlWlca :Der.mului :Dostru, am' arme. Am împărtăşit imprellJlĂ D. MANIU" ? 

'pomiI, aproape aimultan, cu! acelaşi I!riji in lupte ,i acelaşi; "Credinţe1e au desamăJZirile lOt 

! eLta ti cu eL Alexandru Vaida . bucurii ia. Yictorii. 1 şi Ru·mÎ pot inchipui cA s'ar ruai 
I t .Aei. priatre lr~ionarii d lui Cor· 

f Dezertări şi treceri la inamic l neliu Z~lu Co?;eanu. naivi cari 
si con51mtă a mlra la ocnA sA 

,.Ia. faţa ei, constat ca du. l dreanu, pentru că, deţd Căpi •. taie sue pentru salada parl .. 
rere că in afară de d.ta, de! tanul, i .. a impodobi~ din vor· ~ mentari pe (are d. Maniu o pre. 
partidul d-tale ,i ~ d-Iul A. C.I bă, c~ "fie~' ~ ca să n~.i ră.. 1' ~ăte,te după ~ustul d·lui Litvinov. 
Cuza, de asociaţiile noastre Ileasca... pacaleala, can.d Se Ar fi sA se cutremure in groapa 
profesio:Dale, muncitoreşti ,i. yor trezi din legionari, merce· lor fă Moţa şi Marin I 
de miue, câmpul de O:Doare • Dari, ce Tor zice?.. ISTRATE MICESCU 
fost părăsit printr'o inexpli.! Vor sta ei de santinelă, ill 
cabilă defecţiune la cen~ credi.nţ.i, pe lângă urnele d..lul 
di:D partea d..lul Vaida ,i la' Maniu, pentru a scoate din ete \ 
eztrema dreaptă, priJ1lr'o du.' pe omul MoscoyU, in persoana i 

p,.of"or uDh· •• ,t&r. dea. 
.01 S.roal.1 de Ilfov " 
preşedintele Aeceill*iei a. 
vocaţUor roznAa! ,i Dtcştloi, 

reroa.ă ueeere b inaudc din! --------------------------------
parte. d .. lul COl1le1ia Zel .. ; 
Codreana.. Ţara condamnă agitaţiile 

disperate ale d. 1. Manţu 
"In mai puţin de o luni. 

situaţiunea politici a fost 
nu numai 8chimbată la faţă, 
dar chiar intoarsl pe do •. ' "Naliunla Rvmâr.ă" din CitI;. rea in ale~erile de pominA diri-
In loc ca unirea si apari' publică: jale de insu,i d. Iuliu Maniu. 
la dreapta şi dinziunile la' Decliiraţiile dlui Iuliu Maniu. Asi~urlm pe aC6:ştia --. nc·am 
stânga, spărturile se prod~c' flcute. In Il~ra CJu} •. in ~aţa DU- alee doar din acea,tI naţie, si 

. , ! mercşi10r Si1 nepoţi ,t câţIva com nu lItAm de vorbi decât cu cei 
la dreapta ŞI concentrlnle plici politici, in huiduelile mode.- buni şi serio,i, destul de nume-
d. forţe la Itân~a, - pen- tilor ,i cinstiţilor hamali. pe cari ro,i,ca si nu avem nid-o inilri• 
tru ca noul generaIiam al i·a Impiedecat si-şi vadA de tr~a· jor.re pentru vHtor - el nici 
Frontului popular român să' bl, OCau fost cunoscute in cer- semo~le de aebunie cari. In tim
se trezeasci faţa in faţa cut curi lDai largi duit abia dupA pul din urmi, se manifest! tot 

M. J
• t tea S. ; apariţia ~elor două surle repubJi- maifrec.,ent la d. Maniu, dupi 
aesa. i p' H' R ~. N oi d ,cane" atna '1 H omama oul. in!Jl~i mArturisin:a celor ia gar-

O tristă } Aceste declaraţii. au ~tâfl1it, pe I da lui personali ,i nid alte a
.chl~bare la IatA drept cuvint. profunda i[]di~nare t meninţiri cari frizeaz,i aCE-iaşi in. 

f.
Daca trec acum, dela dezer' il tuturor oamenilor de bine şi a' conştienti • nu vor put4ţa turbura 

tarea din Fro:Dtul Românesc" t tI' I <f'!' i; d' ]' . t . ă . d' . ". u uror ce or. cart cu o e .. l Jm lor mea, Jnl' ea ŞI prop ,U'ea 10 

a d.lUl Vada ~~eyod, yla "To4, 'infrigurare au urmărit desfăşura_ ~ ultimii ani, iar corpul electoral 
lui pentru Ţara , ce vad? f rea recentei crize politice, de cu o zdrobitoare majoritate ya 

"D. CodreaDu - car~ a res- te itma că ţara să nu fie dată iar dohorl la negura uitării pe top 
pln~ apel~ meu la umre, sub pe mân'l hoţilor şi j~ fuitorilor ba- slrigoii refradaTÎ iuch~gi\rii suf
cuv~~ .ca d·sa e A,tLumea nului public fi a bandelor de bli- leteşti a neamului. 
Noua ŞI nu.,i poate mdruma t!u,i cari i.au falsificet ît lfiţişa 
paşii spre "Lumea Veche". pe \ __ ' ___________________________ _ 

care O reprezintă, alături' de i 
d·ta, statornicia semi.secuIară '1; 

de mucenic al naţionalismului 
marelui patriot A. C. Cuza -1 
a inlocuit idealul "Statului to. 
talita~' cu programul "Demo- i 
craţiei integrale", Din această I 
schimbare la faţă, totalitară 1 
şi integrală .• "Totul pe:Dtru ta-. 
ră" devine IITotul pentru D.' 
Maniu" şi pentru ranchiunile, 
sale regio:Daliate ,i anacronice, i 
din pricina cărora vede ÎIl 0-1 
rice Coroană o primejdie pen- : 
tru democraţie şi în orice; 
Monath UD inamic al popora-l 
~L I 
i'lentru Moscova 1 
sau Geneva 7 

Ce se Ta întâmpla Ca legio- ' 
narii d.lui Corneliu Zelea Co- ' 

-ripo!traHa G, lENeI. Arad. 

Noi nu suntem un partid de hnprovl:are pus 
Jn aervJclul curentelor trecătoare şi nu noi vom 
fi exploatatorii formulelor care pot îmbăta timp de o zi sau 
de o noapte un popor, dar care se sfârşesc totdeauna 
printr·o tragică redeşteptare în faţa realităţilor pustiite de 
excesele pasiunilor şi ale demagogiei. 

Noi suntem şi rămânem implinitorii actelor de iDtărir. 
a soJldarJtăl11 nailon ale_ ,i de ridicare a tutu
ror claselor care îndeplinesc ull rol organic în viaţa 
naţiunii şi care prin ridicarea lor aduc ridicarea :Daţiunii 
însăşi. 

Noi suntem ,i rămânem nu agitatorii, ci slujitorii ma
rilor idealuri cari au dat viaţă programelor pentru triumful 
cărora au luptat generaţiile partidului nostru, ÎIl numele 
lozlncif: uprin Doi înşine pentru RomdnJ şJ 
Tara RODJdDeascd~~_ 

Aşa ne.am împlinit misiunea în trecutul de care ne 
leagă toate izbânzile, - aşa ne vom lmplinJ .mIsi
unea Jn v1l1oruJ de care De leagă toate 
nddeldll1e. 

In împlinirea acestei misiuni, să ne strângem rându
rile şi în aşteptarea eTeJlÎmentelor să ne pregătim - să 
nil pregătim să luptăm şi ca totdeauna. să învingem (It 

GH. T ATARESeU 
Pra,E:dintel. Consiliului de Miai,tri. 
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