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În perioada interbelicã socialiºtii, social-democraþii români au avut reprezen-
tanþi în aproape toate corpurile legiuitoare (Adunarea Deputaþilor, Senatul) cons-
tituite în urma scrutinelor electorale desfãºurate sub auspiciile votului universal.
În parlamentul rezultat dupã alegerile din noiembrie 1919, Partidul Socialist a
reuºit sã trimitã 7 deputaþi; în cel rezultat dupã alegerile din mai/iunie 1920,
acelaºi partid a avut 19 deputaþi ºi 3 senatori. În alegerile parlamentare organi-
zate de Partidul Naþional-Liberal aflat la guvernare, Federaþia Partidelor Socia-
liste din România n-a reuºit sã treacã printre „furcile caudine“ decât un singur
reprezentant: deputatul Iacob Pistiner — ºi acesta graþie numãrului masiv de vo-
turi primite de la electoratul din „fieful“ lui — oraºul Cernãuþi. În urmãtoarele douã
scrutine electorale, din mai/iunie 1926, organizat de Partidul Poporului, ºi din
iulie 1927, organizat de Partidul Naþional Liberal, lupta a fost acerbã, iar ingerin-
þele din campania electoralã ºi din zilele de votare comise de guvernanþi au fãcut
ca socialiºtii sã nu poatã trimite niciun reprezentant în parlament. În scrutinele
electorale organizate de guverne naþional-þãrãniste, în decembrie 1928 ºi iulie
1932, Partidul Social Democrat a dispus de 9 ºi, respectiv, 7 deputaþi. În interval,
a organizat alegeri generale ºi guvernul Iorga-Argetoianu, în iunie 1931, cu care
ocazie Partidul Social Democrat a obþinut dreptul de a fi reprezentat în Parla-
ment cu 6 deputaþi. Pânã la izbucnirea celui de-al doilea rãzboi mondial (1 sep-
tembrie 1939), electoratul român a mai fost chemat la urne de douã ori: decembrie
1933 ºi decembrie 1937, de ambele dãþi alegerile parlamentare fiind organizate
sub guvernãri naþional-liberale. Partidul Social Democrat a depus liste proprii în
ambele scrutine, însã la niciunul dintre ele n-a reuºit sã treacã (sã depãºeascã) le-
giuitul prag electoral de 2%.

Cu toate acestea, Partidul Social Democrat a avut, totuºi, un reprezentant în
Parlamentul din legislatura 1 februarie 1934 – 19 noiembrie 1937. Acesta a fost
senatorul Iosif Jumanca, unul din liderii social-democraþilor români.

Cei care s-au preocupat de scrierea istoriei miºcãrii social-democrate româneºti
interbelice n-au sesizat prezenþa ºi activitatea lui Iosif Jumanca în Senatul României
din perioada 1934–1937. S-au mulþumit sã releve faptul, real de altfel, al insuccesului
total al Partidului Social Democrat în alegerile parlamentare din decembrie 1933.

O analizã atentã a compoziþiei Parlamentului din legislatura amintitã, pune în
evidenþã prezenþa liderului social-democrat în Senat, ales pe una din listele de-
puse de Camerele de muncã, respectiv cea din Cluj.
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Constituþia României din 1923 prevedea, la art. 70, alegerea unui numãr de
senatori din corpuri electorale altele decât cele clasice, între care — spre exem-
plu — membrii Camerelor de comerþ, de industrie, de muncã ºi de agriculturã se
întruneau în colegii electorale separate spre a-ºi desemna candidaþii pe listele su-
puse apoi votului exercitat în ziua legiuit fixatã.

Chiar ºi dupã introducerea sufragiului universal, s-a urmãrit ca Senatul sã
rãmânã un fel de camerã superioarã, de elitã, Maturul Corp ponderator cãpãtând
însã ºi valenþe ale unui Corp de competenþe. Aºa s-a reuºit trimiterea în Parlament
a unor senatori din corpuri electorale zise lucrative, precum Camerele de muncã.

Iosif Jumanca a fost ales senator din partea Camerelor de muncã, la Circum-
scripþia IV Cluj, în ziua de 29 noiembrie 1933. Din cei 260 alegãtori înscriºi, s-
au prezentat la vot 211, iar douã buletine au fost anulate. La alegeri s-au depus
trei liste: prima având candidat pe Iosif Jumanca, iar celelalte douã pe Romulus
Blaga ºi Ludovic Cisar. Totalizând voturile exprimate, biroul electoral a consta-
tat cã Iosif Jumanca a primit cele mai multe voturi — 142 — ºi ca atare l-a pro-
clamat senator ales în Parlamentul României.

Întrucât prin asasinarea prim-ministrului naþional-liberal I.G. Duca, de cãtre
o echipã de legionari, în seara zilei de 29 decembrie 1933, s-a perturbat profund
viaþa politicã a þãrii, constituirea regulamentarã a Parlamentului a trebuit sã fie
întru câtva amânatã, având în vedere ºi vacanþa sãrbãtorilor de iarnã. Guvernul
a avut iniþial un prim-ministru tranzitoriu, în persoana dr. Constantin Angelescu,
pentru ca în cele din urmã sã fie constituit un nou guvern, la 4 ianuarie 1934,
condus de data aceasta de mai tânãrul lider naþional-liberal Gheorghe Tãtãrescu,
beneficiar al încrederii regale.

Astfel cã abia la 1 februarie 1934 s-a deschis sesiunea ordinarã parlamentarã.
În ºedinþa din 3 februarie, consacratã validãrii de senatori, au fost prezentate ma-
joritatea rapoartelor comisiilor de verificare a titlurilor senatorilor noi aleºi. Între
acestea, cel susþinut de raportorul S.D. Neºtianu. Constatându-se cã „alegerea se
fãcuse conform dispoziþiilor legii electorale“, iar „contestaþiile aflate la dosar nu
erau întemeiate“, comisia a validat acea alegere ºi ruga plenumul sã „proclame
ales al Circumscripþiei IV Cluj, secþia Camerelor de muncã, pe dl. Iosif Jumanca“.
Nefiind nicio contestaþie ºi necerând nimeni cuvântul, „se pun la vot concluziile
raportului ºi se aprobã“. ªi astfel, senatorul Iosif Jumanca a devenit singurul re-
prezentant al Partidului Social Democrat în Parlamentul României din legislatura
1 februarie 1934 – 19 noiembrie 1937.

Înainte de a ilustra remarcabila sa activitate în Senatul þãrii, printr-un discurs
pe cât de necunoscut pe atât de substanþial, vom creiona câteva aspecte din
biografia lui Iosif Jumanca.

Nãscut la 23 decembrie 1893, în satul Folea, comuna Voiteg, judeþul Timiº — a
încetat din viaþã la 26 iunie 1950, în spitalul penitenciarului Vãcãreºti din Bucureºti.

S-a numãrat printre fondatorii Partidului Social Democrat dinArdeal ºi Banat
(în anul 1903), care a funcþionat în primii doisprezece ani ca Secþie Românã în
cadrul Partidului Social Democrat dinAustro-Ungaria. De profesie gazetar ºi om
politic pãtruns de profunde sentimente patriotice ºi apostolat social-democrat.
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La congresele Partidului Social Democrat Român, þinute la Sibiu (26–27 de-
cembrie 1906), la Budapesta (25–26 decembrie 1910), la Arad (13 octombrie
1913) — Iosif Jumanca a fost ales de fiecare datã în forul suprem de conducere
al partidului, Comitetul Executiv.

Când, la 30 octombrie 1918, s-a creat, la Budapesta, Consiliul Naþional Ro-
mân Central — compus din 6 reprezentanþi ai Partidului Naþional Român ºi 6 re-
prezentanþi ai Partidului Social Democrat Român — în vederea pregãtirii mo-
mentului unirii cu Vechiul Regat, Iosif Jumanca a fost unul din cei ºase social-
democraþi care ºi-au avut partea lor de merit în înfãptuirea cardinalului act unionist.

Aflat în primele rânduri ale social-democraþilor români prezenþi la Marea
Adunare Naþionalã de la Alba Iulia, Iosif Jumanca a avut onoarea sã cuvânteze
celor peste o sutã de mii de români, alãturi de oratorii Vasile Goldiº ºi Iuliu Maniu.
În faþa „Prea cinstiteiAdunãri Naþionale“, liderul social-democrat a declarat, prin-
tre altele: „Astãzi este vorba de libertatea, de posibilitatea dezvoltãrii în viitor a
culturii româneºti, ºi astãzi venim ºi noi aici, adevãraþi reprezentanþi ai muncito-
rimii române din Ungaria, Transilvania ºi Banat, venim sã ne declarãm în faþa
prea cinstitei Adunãri, cã vrem Unirea tuturor românilor.

... Social-democraþia nu-i identicã cu lipsa simþului naþional. Noi nu zicem cã
ubi bene ibi patria; dimpotrivã, zicem cã, unde þi-e patria, acolo trebuie sã-þi
cauþi de ea! ...

Noi, muncitorii români, ne simþim una cu întreg neamul românesc“.
A doua zi, 2 decembrie 1918, Iosif Jumanca a fost ales în Marele Sfat Naþio-

nal (Parlamentul), ºi desemnat în Consiliul Dirigent (Guvernul provizoriu de
tranziþie), titular la Resortul (Ministerul) Industriei.

În perioada imediat urmãtoare Marii Uniri din 1918, miºcarea socialistã ºi so-
cial-democratã, atât din Vechiul Regat, cât ºi din provinciile istorice revenite la
patria-mamã, s-a axat în mod prioritar asupra procesului de unificare a ei la scarã
naþionalã, în cadrul României Mari.

La Bucureºti ºi-a desfãºurat lucrãrile, în zilele de 15–17 august 1920, congresul
Partidului Socialist Democrat Român dinArdeal ºi Banat, cu care prilej s-a adoptat
hotãrârea intensificãrii acþiunilor pentru „desãvârºita unificare cu Partidul Socialist
din România“.

În zilele de 13–14 octombrie 1920, s-au întrunit în congres extraordinar re-
prezentanþii de frunte ai Partidului Socialist din România ºi ai Partidelor Social
Democrate Române din Transilvania, Banat ºi Bucovina. La finalul dezbaterilor
din congres, s-a decis ca în Comitetul Executiv al Partidului Socialist din România
sã figureze ºi opt lideri social-democraþi din provinciile unite cu Þara în anul
1918. Între cei opt s-a aflat, evident, Iosif Jumanca, semn al preþuirii de care se
bucura în miºcarea social-democratã de pe ambele versante ale Carpaþilor.

Experienþa tristã de care avusese parte liderul social-democrat Ion Flueraº, cu
ocazia deplasãrii la Moscova a delegaþiei mandatate sã ia un prim contact cu ºefii
Internaþionalei Comuniste, a fost hotãrâtoare pentru respingerea de cãtre social-
democraþi a oricãror relaþii de subordonare faþã de Komintern.

Astfel, liderii social-democraþi ardeleni, bucovineni ºi bãnãþeni s-au retras, la 3
februarie 1921, din Consiliul General pro-Komintern al Partidului Socialist din
România, formând un Comitet Central provizoriu, în care a fost ales ºi Iosif Jumanca.
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Dupã sciziunea din miºcarea socialistã, produsã la Congresul de constituire a
Partidului Comunist din România, 8 mai 1921, Iosif Jumanca, Ion Flueraº,
Gheorghe Grigorovici, Ilie Moscovici, Constantin-Titel Petrescu º.a. au pus ba-
zele Federaþiei Partidelor Socialiste din România (creatã la congresul din 19–20
iunie 1921 ºi consolidatã la conferinþa din august 1922).

La Congresul din 6–9 mai 1927, când Federaþia a dost transformatã în Partid
Social Democrat–PSD, Iosif Jumanca a fost ales secretar al Biroului Comitetului
Executiv al PSD.

Jumanca a fãcut parte din grupurile de deputaþi social-democraþi intraþi în
Parlament, urmare a electoralelor din anii 1928, 1931. Membru social-democrat
în Consiliul municipal Cluj, în anii 1932–1933.

La cele trei congrese urmãtoare al Partidului Social Democrat (1930, 1933,
1936), Jumanca a fost ales de fiecare datã în Comitetul Central sau în Comitetul
Executiv al PSD.

Senator, legislatura 1934–1937, cu activitate meritorie în Parlament.
Odatã instauratã dictatura regalã (10 februarie 1938), Iosif Jumanca s-a plasat

în gruparea liderilor social-democraþi care ºi-au dat adeziunea pentru structurile
noului regim politic — în ideea de a contribui, din interiorul sistemului, la îmbu-
nãtãþirea situaþiei clasei muncitoare, dar ºi conºtienþi de necesitatea închegãrii
unui front naþional, în faþa primejdiilor interne (recrudescenþa miºcãrilor de ex-
trema dreaptã) ºi externe (revizionismul propovãduitor al dezmembrãrii þãrii).
Drept urmare, Iosif Jumanca a funcþionat în cadrul departamentelor Casei Cen-
trale aAsigurãrilor Sociale. Activitatea lui I. Jumanca ºi a celorlalþi social-demo-
craþi n-avea coloraturã politicã, ci era axatã cu precãdere pe acþiunile revendica-
tive ale breslelor muncitoreºti.

În orice caz, faptul cã Jumanca n-a deþinut funcþii guvernamentale (precum
Grigorovici), n-a fost nici membru în Parlamentul carlist (precum Flueraº) ºi nu
schiþase nici intenþii de fidelitate faþã de regimul antonescian, în prima sa etapã
de guvernare — i-a fãcut pe „intransigenþii“ care au reorganizat structurile PSD
imediat dupã 23 august 1944 sã-l aleagã în Comitetul Central. Clemenþã care n-
a funcþionat în cazurile Grigorovici, Flueraº, Mirescu, Mãglaºu º.a.

În perioada urmãtoare, pânã la arestarea ºi moartea sa, Iosif Jumanca a stat în
strânsã legãturã cu liderul social-democrat Constantin-Titel Petrescu, pe care,
dupã marea rupturã din 10 martie 1946, l-a urmat ºi în Partidul Social Democrat
Independent. ªi, desigur, i-a împãrtãºit ºi soarta de deþinut politic în închisorile
comunismului sovietic.

Sloganul stalinist, „Cine nu e cu noi, e împotriva noastrã“, a fost pus în prac-
ticã, cu exces de zel, de „fraþii“ comuniºti, care au provocat lichidarea social-de-
mocraþiei române (în februarie 1948) ºi apoi eliminarea fizicã a celor care nu
consimþiserã la perfida joncþiune.

Martorii susþin cã liderul social-democrat a fost asasinat prin torturã la închi-
soarea Gherla, iar trupul neînsufleþit i-a fost transportat la penitenciarul Vãcãreºti
din Bucureºti, spre a se ascunde crima politicã.

Iosif Jumanca face parte din suita de excepþie a liderilor social-democraþiei
române. Înfãþiºarea muncitorului modest ºi cinstit a fost dublatã de înþelepciunea
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ºi tenacitatea cu care a acþionat ca om politic în momente epocale (1 Decembrie
1918) ºi în cazuri limitã (refuzul dispariþiei social-democraþiei române, regizatã
de comuniºti).

Tribunul de pe Platoul Romanilor de la Alba Iulia, 1 Decembrie 1918, prin
moartea sa tragicã nemeritarã, se înscrie în rândul martirilor cãzuþi pentru Unire
ºi pentru Democraþie.

Discursul senatorului social-democrat Iosif Jumanca — al cãrui text îl pu-
blicãm, în premierã, în paginile urmãtoare ale revistei — a fost rostit de la tri-
buna Maturului Corp în ziua de 27 noiembrie 1936, fiind ocazionat de „discuþia
generalã asupra proiectului Adresei de Rãspuns la Mesajul Tronului“ (ce fusese
expus de Regele Carol al II-lea în faþa Corpurilor Legiuitoare la deschiderea se-
siunii parlamentare ordinare, în ziua de 15 noiembrie 1936).

În câteva rânduri a þinut sã atragã atenþia auditoriului select cã vorbea în nu-
mele partidului Social Democrat din România–PSDR. Dupã o primã parte oarecum
polemicã, de punere la punct a unor insinuaþii ºi inadvertenþe cuprinse în discursurile
sau intervenþiile unor colegi senatori, Jumanca a trecut la analiza criticã a guver-
nãrii naþional-liberale, a precizat poziþia PSDR în problemele fundamentale ale
dezvoltãrii României pe toate planurile, în special democraþia ºi legalitatea —
delimitându-se net de democraþia cu carenþe a regimului politic burghez, dar ºi
de crezul comunist al dictaturii proletariatului.

Ultima parte a discursului a fost consacratã politicii externe a României care
începea sã fie tot mai pânditã de statele revanºarde ºi revizioniste. Lucid, mode-
rat, senatorul Jumanca a cumpãnit existenþa statului naþional-unitar român, între
garanþiile sistemul tratatelor ºi alianþelor reprezentat de un Nicolae Titulescu
(abia mazilit din guvernul Tãtãrescu) — ºi fulgerele belicoase, atingãtoare ale
integritãþii teritoriale a României, aruncate de Mussolini în cuvântarea de tristã
faimã de la Milano, 1 noiembrie 1936.

Între discursurile zecilor de parlamentari social-democraþi din anii interbelici,
cel al artizanului între artizanii lui 1 Decembrie 1918 este incomparabil, de antologie.

IOSIF JUMANCA:
CONCORDANÞA DINTRE INTERESELE NAÞIONALE

ªI PRINCIPIILE SOCIAL-DEMOCRATE

D-le preºedinte, d-lor senatori, vã rog sã mã scuzaþi cã la ora aceasta înaintatã
abuzez ºi eu de rãbdarea dv. ºi mã urc la aceastã tribunã, la care s-au perindat
înaintea mea, trei dintre cele mai strãlucitoare stele ale Parlamentului (Nicolae
Iorga, Mihail Manoilescu, Nicolae Penescu).

D-le preºedinte, d-lor senatori, înainte de a intra în examinarea Adresei de
Rãspuns, supusã dezbaterilor noastre, þin de a mea datorie sã resping unele afir-
maþiuni cu totul deplasate, fãcute de dl senator Slãtineanu în discursul d-sale.
ªtiam mai de mult, cã existã numeroºi jandarmi rurali ºi sergenþi de poliþie, care
nu au învãþat încã sã facã distincþie între Partidul Social Democrat ºi Partidul
Comunist. Dar mãrturisesc cã am fost extraordinar de surprins când pânã ºi un
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om ca dl Slãtineanu face confuzie între douã miºcãri ºi ideologii, care sunt des-
pãrþite în modul cel mai vizibil nu numai prin tactica lor, dar ºi prin poziþia lor
diferitã faþã de problemele principale ale evoluþiei sociale.

Dacã þin sã fac aceastã precizare, cauza nu este cã aºi considera concepþia co-
munistã ca infamantã sau n-aºi avea curajul opiniei, ci pur ºi simplu fiindcã noi,
social-democraþii, nu împãrtãºim aceastã concepþie. Noi, dimpotrivã, o comba-
tem în toatã activitatea noastrã, ca greºitã ºi pãgubitoare clasei muncitoare. Noi
suntem pentru menþinerea ºi consolidarea regimului democrat. Noi suntem îm-
potriva oricãrei dictaturi, deci ºi aºa zisei dictaturi a proletariatului ºi dorim ca
marile transformãri sociale care se impun lumii moderne, sã se producã pe calea
evoluþiei paºnice ºi legale. Acest punct de vedere ne desparte hotãrâtor de comu-
niºti, care urmãresc instituirea dictaturii ºi cred, ca ºi fasciºtii ºi hitleriºtii, în fa-
cultãþile creatoare ale violenþii.

Dar dl Slãtineanu n-a fost mai fericit inspirat nici atunci când a afirmat cã
„proletariatul n-ar fi capabil sã guverneze“. În primul rând nu înþeleg de ce tocmai
muncitorii ar trebui sã rãmânã la rolul de paria ºi sã nu aspire a participa ºi ei la
conducerea treburilor publice. În al doilea rând, exemplele din Franþa, Belgia,
Cehoslovacia, Suedia, Danemarca, Norvegia, etc., unde Guvernele sunt formate
azi fie numai din partide muncitoreºti, fie de coaliþie între partidele burgheze ºi
muncitoreºti, dovedesc în modul cel mai strãlucit calitãþile de guvernare ale clasei
muncitoare. Nu mã îndoesc cã toþi patrioþii români doresc þãrii noastre starea în-
floritoare de culturã ºi civilizaþie a acestor þãri guvernate de proletariat.

Faptul cã la noi, în România, clasa muncitoare nu joacã încã rolul pe care ar
putea ºi ar fi chematã sã-l joace, fiind împiedicatã sã-ºi dea contribuþia forþei sale
creatoare pentru binele obºtesc, se datoreazã exclusiv regimului de excepþie la
care miºcarea muncitoreascã este expusã în mod permanent ºi în special sub ac-
tualul Guvern. E uºor pentru dl Iamandi sã afirme azi cu dispreþ cã „Partidul So-
cialist ca forþã electoralã se gãseºte în situaþiunea cã nu a parvenit sã obþinã nici
2 la sutã din voturile pe þarã“.

Dl Victor Iamandi, ministrul Cultelor ºi Artelor: D-le Jumanca, eu nu am fãcut
nici o afirmaþiune cu dispreþ.

Dl Iosif Jumanca: Aceasta a fost impresia mea.
Dl Victor Iamandi, ministrul Cultelor ºi Artelor: Eu am fãcut constatarea cã

nu aþi întrunit 2 la sutã din voturi pe þarã. Dar nu pot sã am dispreþ faþã de o cate-
gorie socialã, care îºi are un rol bine definit în viaþa noastrã socialã. Eu nu am
aceastã atitudine de dispreþ faþã de nimeni.

Dl Iosif Jumanca: Îmi permiteþi sã vã spun cã dvs. în timpul alegerilor din
1933 aþi fost subsecretar de Stat la Interne ºi deci ºtiþi mai bine decât oricine de
ce partidul nostru nu a putut sã obþinã un numãr mai mare de voturi, deºi a fost
reprezentat în Parlamentele anterioare ºi se afla într-o vãditã ascensiune a influ-
enþii sale electorale.

Dl Victor Iamandi, ministrul Cultelor ºi Artelor: D-le Jumanca, eu am memo-
ria datelor. Aþi fost aleºi în 1932, în timpul Guvernului Vaida, însã în cartel cu dl
Vaida. ªi dupã aceea aþi intrat ºi în 1928 tot în cartel cu Guvernul naþional-þã-
rãnesc de pe atunci.
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Dl Iosif Jumanca: D-le ministru, o singurã datã am fost în cartel ºi aceasta în
1928. Nu am fost cartelaþi cu nimeni în 1931 ºi 1932 ºi, în consecinþã, voturile
obþinute în aceste douã alegeri au fost voturi obþinute exclusiv de partidul nostru.

Pentru a caracteriza însã alegerile din 1933, este de ajuns sã spun cã, spre pildã,
nici dl Flueraº, unul din aceia care a avut un rol de mare importanþã în actul Unirii,
în Ardeal, n-a putut sã îºi depunã candidatura, fiind arestat ºi apoi expulzat de pe
teritoriul judeþului respectiv.

Dl Victor Iamandi, ministrul Cultelor ºi Artelor: Dvs. ºtiþi cã eu am luat toate
mãsurile ca alegerile sã se facã în ordine ºi dupã lege. Excesul local însã nu l-am
putut împiedeca.

Dl Iosif Jumanca: De altminteri, nici dupã alegeri, atitudinea Guvernului nu
s-a schimbat. ªi azi încã miºcarea muncitoreascã social-democratã, deºi perfect
legalã ºi de ordine, este supusã celor mai nejustificate prigoniri. Spre pildã, gazeta
„Elöre“, organul oficios al partidului nostru, scris în limba maghiarã, a fost sus-
pendat înainte cu jumãtate de an, fãrã a ni se comunica mãcar motivul pentru ca-
re s-a luat aceastã mãsurã drasticã. Tot asemenea, organizaþiile noastre din Valea
Jiului stau sub permanenta teroare a autoritãþile civile ºi militare, iar unii dintre
membrii lor au fost condamnaþi pentru faptul cã au înþeles a rãmâne fideli orga-
nizaþiilor din care fac parte. Aceaºi este situaþia ºi în alte regiuni ale þãrii, ºi tre-
buie sã protestez cu toatã energia împotriva acestei stãri de lucruri. Ea dovedeºte
cã în cercurile guvernamentale domneºte încã o mentalitate cu totul învechitã ºi
profund greºitã ºi anume aceea cã muncitorii ar fi cetãþeni de a doua categorie,
care n-au dreptul sã-ºi apere interesele, ºi miºcarea social-democratã ar fi pericu-
loasã Statului, cã ar desfãºura o activitate subversivã ºi cã ar lucra împotriva or-
dinei publice. E necesar ca aceastã mentalitate sã disparã odatã. Social-demo-
craþia nu numai cã nu este o forþã destructivã, dar ea constituie, dimpotrivã, o ne-
cesitate vitalã pentru Statul care, ca spre pildã Cehoslovacia, înþelege a se încadra
în ritmul evoluþiei democratice a vremii.

„Adevãrata democraþie“, — a spus un om a cãrui autoritate trebuie sã fie recu-
noscutã, — nu poate fi altceva decât cea mai curatã iubire faþã de popor în toate pã-
turile sale. Duhul acestei democraþii propovãduitã de un numãr mare de învãþaþi ºi
de apostoli, plin de zel ºi de o energicã voinþã, a produs în zilele noastre o miºcare
atât de vie, încât — ca un vânt puternic — tinde sã rãstoarne nedreptãþile câte s-au
fãcut ºi se mai fac, mai ales faþã de mulþimea uriaºã a celor sãraci, ºi în parte desmoº-
teniþi de drepturi, sau împiedecaþi a se împãrtãºi din binefacerile drepturilor prin legi
aduse de o anumitã clasã de oameni, care pânã acuma ºi-a îngrãdit mai mult in-
teresele proprii. Aceastã miºcare a democraþiei, cere ca fiecare pãturã de oameni:
domni ºi þãrani, bogaþi ºi sãraci, capitaliºti ºi lucrãtori, etc., sã ia parte cu cuvântul
lor hotãrâtor acolo, unde se croieºte viitorul ºi soarta popoarelor ºi a þãrilor, ca astfel
nu numai pentru fiecare popor, ci — dupã putinþã — ºi pentru fiecare om sã se mã-
soare cu cumpãna dreaptã, aceea ce se cuvine, spre a se ºterge sau împuþina cât mai
tare de pe pãmânt nedreptatea ºi necazurile celor mulþi.

Democraþia cere ca — precum sarcinile þãrilor stau pe umerii tuturor, — aºa
toþi sã ia mijlocit sau nemijlocit, direct sau indirect, parte la conducerea lor, stând
fiecãruia deschisã calea a se ridica pe scara socialã neîmpiedecat oricât de sus ºi
pânã acolo unde îl ajutã cinstea, mintea sa, talentul ºi puterea sa de muncã.
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Iarã precum democraþia nu admite ca o clasã de oameni sã-ºi facã trebºoarele
pe contul ºi spinarea ºi în paguba altor clase, tot aºa nu admite nici ca un popor
sã asupreascã ºi apese pe celãlalt, ci fiecare naþiune, fiecare neam, sã aibã dreptul
a trãi, aºa cum cer interesele lui, cu limba sa, cu credinþa sa, cu portul sãu, cu da-
tinele ºi obiceiurile sale, ºi cu toate ale sale, adicã, conform eului sãu.

Cuvintele acestea înãlþãtoare au fost scrise de acela care azi este I.P.S. Sa Pa-
triarhul României, în pastorala ce a trimis-o, în calitate de episcop al Caranse-
beºului, cu ocazia Crãciunului din 1917.

Am dori numai atât: ca aceastã concepþie sã devinã în sfârºit o realitate, în
Statul român.

Or astãzi, se întâmplã tocmai contrariul. Starea de asediu ºi cenzura sunt
menþinute, deºi legile ordinare ar fi suficiente pentru a pãstra ordinea publicã.
Decretele-legi se succed fãrã încetare, rãpindu-se astfel Parlamentului posibi-
litatea de-a se pronunþa asupra celor mai importante probleme de ordin econo-
mic ºi financiar. Avem un regim politic, care, deºi intitulat, de oficialitate, demo-
cratic, este în realitate foarte departe de a merita acest nume. Acei care propagã
totuºi pãstrarea democraþiei sunt consideraþi ca rãufãcãtori, iar dreptul de afir-
mare politicã este rezervat aproape exclusiv miºcãrii de dreapta. Toate grupãrile
cu program fascist-hitlerist, grupãri care urmãresc, cu mijloace violente, desfiin-
þarea Constituþiei noastre ºi introducerea dictaturii, au toatã libertatea sã-ºi pro-
page ideile, nu numai în ce priveºte politica internã, dar chiar ºi în ce priveºte
politica externã. Aceste grupãri sunt acelea care ameninþã cu adevãrat þara ºi or-
dinea publicã. Ceea ce se petrece azi în Spania, acel îngrozitor rãzboiu civil, care
transformã în ruine o þarã întreagã, a fost provocat de aceeaºi fasciºti care ºi la
noi au început sã treacã la acte de violenþã. Asasinarea lui Duca ºi a lui Stelescu,
precum ºi excesele din iunie 1936 sunt dovezi concludente cã ºi la noi existã ele-
mente de desordine ºi anarhie ca în Spania. Un Guvern conºtient ar trebui sã se-
siseze la timp aceastã primejdie ºi sã ia mãsuri ca luptele noastre politice sã rã-
mânã în cadrul paºnic ºi democratic al luptelor de idei.

Din nefericire, citirea Mesajului nu ne îndreptãþeºte sã credem cã Guvernul
se aflã cel puþin acum pe un drum mai bun.

Anteproiectul de lege a presei este considerat de toþi cei în cauzã nu ca o în-
cercare de a reglementa libertatea presei, ceea ce socotim ºi noi necesar, ci ca o
încercare de a încãtuºa aceastã libertate, ceea ce ar însemna rãpirea celui mai im-
portant drept democratic, ºi trebuie sã provoace deci cele mai energice proteste.

Intenþia de a înfiinþa tabere de muncã obligatorii, dovedeºte doar atât, cã pe
acest teren Guvernul vrea sã fie la pas cu moda. Dar astfel problema ºomajului
nu va putea fi soluþionatã, cãci ºomajul are la noi un aspect special. El este în
prim rând ºomaj intelectual. Or, aceastã problemã nu poate fi rezolvatã, trimi-
þându-se viitori doctori ºi profesori pentru trei luni la sãpat ºanþuri, ci numai
dând posibilitatea tuturor tinerilor intelectuali, pregãtiþi, sã-ºi punã cunoºtinþele
în serviciul colectivitãþii, ca medici, agronomi, învãþãtori etc., prin crearea de
posturi la sate ºi înviorarea generalã a economiei. În aceastã direcþie ar trebui fã-
cute toate sforþãrile posibile, dar nu în direcþia instituirii muncii gratuite sau se-
migratuite, prin care nu se va face altceva decât sã se concureze iloial muncitori-
mea, contribuindu-se la scãderea salariilor ºi aºa destul de mici.
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O problemã de care Guvernul face mult caz este aceea a ameliorãrii interve-
nite în viaþa economicã, manifestatã prin creºterea exportului ºi a cifrei de afa-
ceri în general. Din nenorocire însã nici acest fenomen n-a contribuit deloc la
îmbunãtãþirea situaþiei materiale a maselor producãtoare. Tot profitul a curs în
buzunarele capitaliºtilor, în timp ce salariile muncitorilor ºi funcþionarilor —
chiar dacã n-au scãzut — au rãmas neschimbate, deºi în acelaºi interval scum-
petea a crescut în mod foarte simþitor. (Indicele de scumpete a crescut de la 2 994
în ianuarie 1935, la 3 460, în ianuarie 1936 ºi la 3 553 în octombrie 1936, ceea
ce înseamnã o scumpire a costului vieþii cu 18,4%). Urcarea salariilor a devenit
astfel o necesitate de neînlãturat, atât pentru a asigura viaþa de toate zilele a sala-
riaþilor, cât ºi pentru a face ca ei sã participe, mãcar în micã mãsurã, la benefi-
ciile ritmului sporit al economiei. Totuºi miºcãrile legale de revendicãri, între-
prinse de muncitori, prin organizaþiile lor, se lovesc mereu de mãsurile represive
ale autoritãþilor. Este revoltãtor sã vezi cum aceste autoritãþi, care ar trebui sã se
mãrgineascã la aplicarea nepãrtinitoare a legilor, se pun fãþiº în slujba intereselor
de exploatare ale capitaliºtilor. Cerem ca acest sistem intolerabil sã înceteze ºi
ca lupta pentru pâine a muncitorimii sã se bucure de toatã libertatea pe care i-o
garanteazã formal legile ºi Constituþia þãrii.

D-le preºedinte, d-lor senatori, peste câteva zile se va sãrbãtori de þara întrea-
gã cea de a optsprezecea aniversare a Unirii. De astã datã ziua de 1 Decembrie
nu va prilejui, însã, numai o sãrbãtorire, dar ºi o manifestaþie politicã împotriva
tuturor acelora care pun în discuþie rezultatele revoluþiilor naþionale din 1918.

Ca reprezentant al Partidului Social Democrat ºi ca unul care am participat în
mod activ la pregãtirea, cât ºi la realizarea unirii Ardealului, þin de datoria mea
sã declar cã miºcarea muncitoreascã social-democratã considerã Unirea ca un
act de necesitate istoricã, prin care s-a înfãptuit un înalt principiu de dreptate na-
þionalã ºi socialã. Teritoriile care s-au unit cu România Veche, pentru a forma
noul Stat Român, sunt locuite de o covârºitoare majoritate româneascã, care are
dreptul intangibil la o viaþã de Stat proprie. De aceea acþiunea revizionistã a fas-
cismului internaþional nu este decât o acþiune de josnic imperialism, cu scopul
de a-ºi supune noi þãri ºi popoare, dupã pilda arãtatã de Italia fascistã, prin expe-
diþia ei prãdalnicã asupra Abisiniei.

Împotriva acestei acþiuni, noi ne ridicãm cu toatã puterea ºi suntem mândri cã
putem sublinia cã miºcarea socialistã din toate þãrile stã ºi ea pe punctul de vede-
re antirevizionist (Aplause unanime). Acest fapt dovedeºte din nou, în mod strã-
lucit, cã nu existã nici o nepotrivire între interesele naþionale ºi principiile socia-
liste, ci, dimpotrivã, o concordanþã dintre cele mai perfecte ºi fericite.

Dar totodatã este nevoie sã amintesc cã Unirea ne-a impus ºi anumite datorii,
ºi anume: de a da Statului Român acel caracter de democraþie curatã ºi progres
social, despre care vorbesc proclamaþiile de Unire, ºi, în special, rezoluþia Adu-
nãrii Naþionale de la Alba-Iulia, precum ºi de a asigura minoritãþilor conlocui-
toare deplinã libertate naþionalã.

Mentalitatea cãminoritarii ar fi cetãþeni cu drepturi reduse, mentalitate care începe
sã îºi facã loc într-o parte a opiniei publice, trebuie combãtutã în însuºi interesul
Statului. Este vorba de peste un sfert din întreaga populaþie a þãrii, pe care trebuie sã
o câºtigãm pentru ideea de Stat, dar nu sã o aþâþãm prin tot felul de prigoniri.
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Sã nu pierdem nici un moment din vedere faptul cã prãbuºirea ºi dezmem-
brarea Ungariei de odinioarã a fost ºi consecinþa fireascã a exclusivismului na-
þional maghiar ºi a politicii ºoviniste, care a fãcut din toate naþionalitãþile duº-
mani ai Statului.

Acum, ca încheiere, îmi veþi da voie sã spun ºi câteva cuvinte despre politica
noastrã externã. Noi nu suntem dintre aceia care îºi fac idoli ºi nici n-am
participat în trecut la idolatrizarea d-lui N. Titulescu, idolatrizarea la care au fost
pãrtaºi foarte mulþi dintre aceia care astãzi dau copite de mãgar în acela, despre
care cred cã a murit. Dar trebuie sã relevãm cã îndepãrtarea din Guvern a d-lui
Titulescu, a cãrui politicã realistã s-a impus cu atât succes în viaþa internaþionalã,
a fost o foarte mare greºealã, mai ales cã atât în Anglia cât ºi în Franþa, dar chiar
ºi la noi a început sã se punã la îndoialã stabilitatea ºi sinceritatea politicii exter-
ne a þãrii româneºti.

Noi credem cã nici nu poate fi vorba de aºa ceva. Iar dacã mai existã ºi azi
oameni care vor o nouã politicã externã, în special alãturi de Germania ºi Italia,
ºi n-au putut fi impresionaþi, nici de cãldura cu care Regele a fost primit la Praga,
apoi sper cã aceºtia au fost convinºi de dl Mussolini cã România nu poate face
altã politicã externã decât aceea preconizatã de dl Titulescu, adicã alãturi de
Franþa, Anglia, Rusia ºi Statele Micii Înþelegeri ºi Înþelegerii Balcanice.

Cãci aceasta este realitatea: blocul Statelor fasciste, pe cale de formare în
Europa, urmãreºte în mod deschis ºi cu toate mijloacele schimbarea statutului teri-
torial fixat de tratatele de pace. Cãlãtoria contelui Ciano în Germania, urmatã de fai-
mosul discurs al lui Mussolini de la Milano; vizita lui Horthy în Italia; înarmãrile
intensive ale Germaniei, sunt numai câteva din faptele cele mai caracteristice, care
ne îngãdue sã vedem în mod limpede primejdia de care este ameninþatã ºi România.

Ce sã facem în faþa acestei situaþii?
Sã rupem legãturile cu Geneva ºi sã ne aruncãm în braþele acelora care vor sã ne

înghitã, aºa cum ne sfãtuesc d-nii Goga, ªeicaru ºi ceilalþi admiratori ai luiMussolini?
Cred cã azi nu mai existã nici o îndoialã cã asta ar fi o crimã naþionalã!
România trebuie sã lucreze din rãsputeri pentru ca pactul Societãþii Naþiu-

nilor sã fie aplicat cu stricteþe, pentru ca politica securitãþii colective sã devinã o
realitate ºi pentru ca o dezarmare generalã sã poatã fi hotãrâtã, iar la nevoie im-
pusã ºi Statelor fasciste. Dar, fiindcã exemplul Abisiniei a dovedit cã nu se poate
pune absolutã încredere în funcþionarea mecanismului genevez, este cu nepu-
tinþã ca România sã lipseascã din alianþa acelor þãri care, ca ºi ea, doresc menþi-
nerea pãcii ºi apãrarea integritãþii lor teritoriale. Iatã deci de ce repetãm ºi de
data aceasta cã sistemul nostru de alianþe trebuie întãrit prin încheierea unui pact
de asistenþã mutualã cu Rusia.

Constatând, însã, cã o astfel de politicã a pãcii nu poate fi fãcutã decât de un
Stat democrat, cu un Guvern democrat ºi cu un popor care se bucurã de toate li-
bertãþile constituþionale, Partidul Social Democrat îºi va continua lupta sa pentru
biruinþa democraþiei în aceastã þarã, ºtiind cã astfel îºi face nu numai datoria de
partid socialist, dar apãrã totodatã interesele adevãrate ale þãrii ºi poporului însuºi.

Dl C. Alimãneºtianu, vicepreºedinte: Orele fiind înaintate, ridic ºedinþa. ªe-
dinþa viitoare mâine, sâmbãtã, 28 noiembrie, la ora 16.

— ªedinþa se ridicã la ora 20 ºi 40.
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