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* Scrisori de acasă 
Relaţii oficiale ale Ministerului de 

Preş. Harding pentru 
"minele deschise" 

(Armare) 
Intr'un an normal producţia de cereale a ţarii se ridica la 

1*500,000 vagoane, din care cam 900,000 ne trebuie pentru popu
laţia noastră şi pentru sămânţa şi 600,000 vagoane pot fi ex. 
portate. 

Producţia aceasta o putem avea daca lucram pământul 
după obiceiul vechiu ca până acum, arând abia la suprafaţă şi 
neîntrebuinţând gunoi. Dacă însă ţărănimea noastră în urma 
şcolii ce i se va da, va învăţa să cultive mai bine pământul, 
arându-1 adânc, îngrăşându-1 cu gunoi sau cu îngrăşăminte ar
tificiale, plivind buruienile din semănături şi eventual făcând 
chiar irigaţii cu apa rîurilor noastre, producţia agricolă a ţării 
•a putea fi chiar îndoită. Iar acest lucru însemnează câştiguri 
îndoite pentru poporul nostru; cari la rândul Im- crează mulţu
mire, bunăstare şi cultură. 

Anul acesta până acum a fost foarte bun pentru agricul
tură. Grânele au avut ploaie şi căldură în deajuns. Grindină 

\ H'b, căzut decât în câteva locuri. Pe când vă va sosi scrisoarea 
\ aceasta, secerişul e în toi. Avem o recoltă deosebit de bogată. 

\ Guvernul a şi început să ia dispoziţii ca transporturile de ce-
! leale ce se vor începe prin August către Brăila, Galaţi şi Con-
\ ftanţa, să se facă repede şi fără greutăţi. Diferite case mari 

 ̂ aegustoreşti din Anglia, Italia, Belgia şi Olanda încep să cum 
fere de pe acuma cereale româneşti. 

V Ploile au ajutat mult. Porumbul e mare. Zarzavaturile 
\ şunt frumoase. Deasemenea păşunile. In Ardeal vitele, cari 
\ inul trecut au suferit mult, s'au îngrăşat şi preţul lor se urcă. 

\ Precum am amintit şi în rândul trecut, Dumnezeu ne-a dat 
pe deoparte câmpuri întinse şi rodnice, pe de altă parte bogăţii 
miniere în sânul pământului, mai ales petrol, cărbune şi fier. 
Suntem o ţară care îşi poate împlini toat  ̂lipsurile fără a avea 
tievoe de a importa un singur cui din străinătate şi a-şi da ba
nul său în pungile străinilor. 

Iar dintre bogăţiile noastre până acum cea mai mare e 
agricultura, pe «are n# vom strădui *'© facem şi mai înflori-

"  •  t o a r e .  •  V  •  •  • .  ?  

& ** Pe când eram în America am văzut multe ferme frumoase 
—m&i ales în Indiana şi Illinois. — Ar fi foarte bine dacă ro 
mânii americani, pe lângă alte lucruri bune pe cari le-au văzut, 
js'ar interesa de felul cum se cultivă pământul acolo şi ar în
văţa metodele mai practice americane. De asemenea ar fi bine 
dacă s'ar interesa de lăptăriile fermierilor americani. Aceste 
cunoştinţe le vor fi de mare folos când se vor întoarce acasă. 

Anglia vrea anularea datoriilor Franţei 
IN SCHIMB GERMANIA"SĂ PLĂTEASCĂ 

MAI PUTIN, 

GUVERNUL GERMAN PLĂTEŞTE SUM 4 
SCADENTĂ IN IULIE 

vPÂRTH, 18 Iulie.—-latre repre-;lor de războiţi ale popoarelor alia-
zeutauţii franţei şi ai Angliei se'te. Ei m«ă cred că Araeriea le va 
discută im proiect în urma căruia Jurma exemplul lor după ee se va 
s ar unuia datoria Franţei către convinge de rezultatele bune ce se 
Anglia, dar în schimb s ar reduce J aşteaptă dela acest plan. 

Reprezentanţii Angliei au infor
mat pe delegaţii Franţei că planul 
lor va aduce o schimbare radicală, 
în situaţia europeană. Se crede că 
marca ar primi o valoare stabila, 
Germania ar recâştiga încrederea 

suma de 132,000,000,000 mărci 
aur, — ce trebuie să plăteasca Ger
mania ea despăgubire «la 50,000,-
000,000. . 

€u .toate aeeaţ proiect n'a *-
juns să fie discutat încă în inod 

r>. 
• 

oficial de membrii eomisiunei de de care a avut parte în lumea co-
despăgubiri, — totuşi eomisiunea rnereială si ar putea să plăte^ă re-

'a ocupat de aceasta posibilitate.'stul îndemnităţei la timp şi fără 
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Se crede că proiectul va forma unul 
diu cele mai principale puncte ce 
se vor discuta din prilejul întâlni
ri lui Lloycţ, George-Poincare. 

. ̂ omisiunea despăgubirilor a fost 
informată, în mod oficial, că gu
vernul Germaniei a depozitat suma 
de 32,000,000 mărci aur, ca rata 
şcpdentă pe ziua de 15 Iulie, 

Propunerea reducerei despăgubi
rilor, respective a anulărei datorii
lor Franţei eătre Anglia, aire spri
jinul tuturor autorităţilor engleze 
6ari fac tot posibilul ea Franţa 
«'accepte aeeasta soluţie. France
zii şi ei privesc eu simpatie acest 

& 

de greutăţi. Membrii eomisiunei 
de despăgubire sunt în favoarea a-
cestui plan şi se spinie că el are şi 
sprijinul neoficial al guvernului 
Statelor Unit® ; . >V * 

Cei eari-1 favorizeâj^Tau arătat şi 
posibilitatea reluărei conferinţei 
banchierilor internaţionali cari ast
fel ar cădea de acord pentru un 
împrumut Germaniei care ar fi de
stul de mare <;a să asigure plătii'ea 
restului îndemnităţei în timp, de 
câţiva ani. 

Planul ar mai da şi un mora
toriu, adică amânarş de plată, pen
tru restul anului eureut—căci se 

plan eu condiţia că. ţara lor va if erode că Germania ar fi în stare 
sprijinită de Anglia în caz de atac să balanseze bugetul ei pe luna Ia 
şi că Anglia ti va ceda partea ei nuarie. . 
de 22 la sută din despăgubirile ger-1 Dar astfel Fratoţa ar câştiga şi 

(sprijinul neîmpărţit al tuturor a-
Precum se isvoneşte, Anglia ar fi liaţilor—inclusive Anglia şi State 

gftta de a accepta aceste condiţii.!le Unite—pentru îneassarea despa-
,Guvernul englez s'a liotărU pen- gubirei. 

ftfu aeest plan atunci când a aflat, | Tratativele în jurul acestui p'an 
îu mod oficial, că Statele Unite nu vor dura poate, şi doua luni, cu 
Yfea ea. considere anularea datorii- toate că discuţiile au început deja. 

INVITĂ PE PATRONI A ÎNCEPE LUCRUL 

" i f  v ,  ţi: 
\ 

WASHINGTON, 18 Iulie—Prin muncitorilor şi $, patrouilor nu ie 
faptul că "invită" pe patronii mi- poate măsura îif Importanţă eu bi-
nelor a-şi redeschide minele, pre- nele public si cu siguranţa statului, 
şedinţele Harding, în numele gu- De aceia vă invit a vă întoarce la 
vernului, îşi ia răspunderea de a minei» D-tră şi a relua lucrul in 
ocroti minele în cari se va lucra, ele." 
precum şi răspunderea urmâriiorj » 
ce ar decurge din aceasta. V j. STEPHENVIIiLE. Ohio, 17 lu-

Propunerea preşedintelui eStre l^.—U minele diu Cliftouville. 
patroni a fost făcută într'o seri- West Virgiifia, a »vut «zi Joe o lu|>-
soare ce le-a adresat-o aseară, eare'tâ între grevişti şi guarzii minri 
se încheia cu euviutele acestea: fltieliland Coal Company, în care 

"De aceia va învit să va întoar- timp au murit patru oameni şi alţi 
eeţi la proprietăţile IMră minere douăzeci au căzut•,răniţi. Trei din-
şi să reîncepeţi lucrul/' * * *. tre morţi sunt grevişti, iar celălalt 

Se anunţă că preşedintei# a-i
e',^e «heriful II. Duval diu Brooke 

ştepta ca autorităţile statelor sa-şi , A 
întrebuinţeze toată puterea lor i\A Trupele statl&ii Perrmylvania 
u apăra minele în timpul lucrului,Jau mm\t ia |H,targl statului spre » 
şi că trupele federale nu vor fi tri- împiedica iscarea, altor tiirburari. 
mise decât numai în cazul că sta-Jp(. sheriful <ieorgc Caldwell, 
tele nu sunt UI «Ure A facă feiţă împreună cu lOO.Vi- oameni armaţi, 
situaţiei. patrulează drumurile şi înălţimile 

Esenţa scrisorii preşedintelui dimprejurul minulor. 
Harding este eă patronii să-şi des
chidă minele şi să lucreze cu orice 
muncitori vocse .să muncească în 
dte. 

Mişcarea aceasta poate fi ffcfntă. 
numai npre a se încerca solidarita
tea uniunilor minere, însă fără în
doială că dacă greviştii nu se vor 
întoarce la lucru, cărbunii diu mi
ne vor fi scoşi cu spărgători de gr'I'
ve (strike breakers;. Spărgători 
de grevă vor fi ocrotiţi de guvern. 

Thomas II. DuvhI, fiul sfigwfu-
1 ui ucis, a impro«n»suit pe douăzeci 
şî şapte de grevişti cari luaseră 
parte în atacul I». care tatăl său 
fusese ucis. * 

Trei grevwti rSimţi, împreună cu 
ajutorul de sheriff. Erwin Moziii-
go, se află la spitalul diu Whilling. 
Alţi doisprezece grevişti, căraţi de 
la locul scenelor «'*• uptă de către 
camarazii or. se a/lă în grija doc-aL ia i 

Guvernul nu ntmii'.i e« gar»nte «*^>rilor Pa 
ză protecţia minelor cu forţa, în 
caz de necesitate, dar în acel aş 
timp stă gata să ia minele .sub 
grija lui dacă planul prim Utt reu
şeşte. 

Măgurile ee trebuese luate pentru 
protejarea minelor şi a trenurilor 
de poştă vor fi discutate astăzi la 
întrunirea consiliului de miniştri. 
In vederea măsurilor drastice pe 
care guvernul e pregătit să la ia 
faţă cu situaţia, dacă ea ajunge la 
punctul critic, e posibil să se facă. 
încercarea de a se ridica prezenta 
limitare a "armatei de pace." 

Dacă guvernul va fi chemat >4 
păstreze ordinea, cei 30,000 de. sol
daţi diu armata regulată nu vor li 
dcajtuig ea «ă ţie linişte îa ton :îi 
ţara. 

In legătură cn luptele acestea 
autorităţile au arestat peste 42 de 
persoane bănuite a fi luat parte la 
ataeul dat asupra minelor. 

Minele Richland Coal Co. fuse
seră deschise acum două săptămâni 
şi lucrau cu oameni neaparţinători 
uniunilor muncitoreşti. Şi săptă
mâna trecută s au întâmplat aci 
câteva turburări, însă ele au fost 
miei, neavând urmări giave. 

SITUATIA 
GENERALĂ 

v Grevele.1 

Preşedintele Harding "l»?ită" 
proprietarii minelor să înceapă lu
crările. Guvernul sta gata să in-

Patronii anunţă că primele îi»r| tervie în chestia grevelor dela căi-
cereări pentru deschiderea minelor le ferate. Vasele ce plutesc pe ma-
vor fi făcutAin districtele' unde so-J rile lacuri sunt pe cale de a-şi în-
lidaritatea greviştilor e>pe^ oile <ie. 
a se rupe. 

Ei mai zic că preşedintele nu le-a 
spus earn în ce fel voieşte guvernul 
să le acorde protecţie pentru mine
le lor. 

Faţă cu stările de azi, chiar pa
tronii Ia ale căror mine nu este gre
vă nu-şi pot transporta cărbunii 
scoşi din cauza lipsei de vagoane 
pricinuită de greva căilor ferate. 

Conţinutul scrisorii trimise de 
preşedintele Harding către stăpâ
nii miuelor e următorul: 
" V 'am înţeles decisiunea. N'aş 

fi franc dacă nu mi-aş exprima ne-J gând să declare grevă spre a ajuta 
mulţumirea faţă cu lipsa de una- la reuşita grevei muncitorilor din 
niinitate ce există între D-tră. Ce-j serviciul primăriei. Consiliul co
lor mai mulţi dintre D-tră, cari munal a anulat legea de pedepsire 
v'aţi declarat gata de a deschide cu închisoare a color ce palcă pen-
minele pe baza propunerei guver-1 tru prima oară regulile traficului 
nului,' trebue să vă anunţ atitudi-Jpe stradele oraşului. Un giuvaer

giu iese învingător în lupta cil un 
bandit şi-şi scapă astfel averea de 
$2,000.00 în numerar şi câteva lu
cruri de valoare. > 

— *$*" f 

ceta cursele, datorită lipsei de căr
buni. 'Departamentul justiţiei re-i 
erntează voluntari, cari îu calitate 
de poliţişti civili, sa ţie ordinea la 
căile ferate. Camera de comerţ din 
Cleveland a numit un comitet care 
să supravegheze distribuirea cărbu
nilor. Liniile ferate au oprit tre
nurile de «xenrsiunt. 

Ştiri locale. 
Primarul Kohler plănueşte jt ee* 

re societăţii de tramvae să scadă bi
letele de călătorie la cinei cenţi. 
Treizeci şi cinci de uniuni au tie 

nea mea şi a publicului. 
"Datorită refuzărei minerilor şi 

a unei minorităţi dintre D-tră de a 
accepta propusul plan de arbitraj, 
am ajuns la punctul unde interven
ţia guvernului de a v& împăca este 
indispensabilă. 

"Nu vă pot permite să plecaţi de 
aici fără să vă amintesc că cărbu
nele este o necesitate publică şi că 
cantitatea în care este scos şi distri
buit el e unul dintre cei mai im
portanţi factori ai binelui comun şi 
ai comerţului dintre state. 

COROANELE ŢARILOR 
YINDOTE. 

18 Iulie. — Guvernul 
«ovietelor a început, vînzarea co
roanelor ce erau în posesiunea 
familiei Romanofg. Cbroanele a-
ceste sunt încălcate cu pietre 
preţioase. Ele sunt evaluate la 

Libertatea de acţiune din partea suma de $35O,OO&0OO.j 
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fienine ucis? 
Se spune c'ar fi fost otrăvit de 

m oficiant bolşevic. 

COPENHAGA, 18 Iulie.—Nieo-
lai Leniue, premierul Rusiei, a fost 
ucis în drumul său spre o staţiune 
balneară din Caueaz—precum spu
ne o telegramă primită aici dela 
corespondentul din Riga al ziaru
lui Svenska Dagbladets. 

Acest raport n 'a fost însă con
firmat până acum. Leniue ar fi 
fost otrăvit pe tren de un oficiant 
bolşevic iar cadavrul lui ar fi fost 
aruncat în rin! Don pe când trenul 
trecea peste rin, aproape de Ro-
stov. 

Se teîegrafiază din Riga că unul 
din complicii asasinului ar fi fost 
un membru în comitetul executiv 
al Internaţionalei a treia—, care 
acum se dă drept de Lenine la *ta~ 
ţiunea balneară din Caueaz. 

UCRAINA E 
BÂNTUITĂ 

DE FOAMETE 
GENEVA, 18 Iulie.—Fospeteu 

în Ucraina'devine diu m in zi tot 
mai mare. Declaraţia aceasta a 
fost făcută de d-1 Jean de Lubcr-
sac, economistul francez care s a 
întors deeurâud din Rusia, unde 
fusese in calitate de reprezentant 
al comitetului internaţional de a-
jutorare. 

Dânsul ziee dl la gări ea Kiev, 
Kbiiiî%ov şî Odcsa mor mil do )>er-
soane îu fiecare zi. R<*fugiaţii de 
prin sate vin acolo cu grămada, un
de. negăsind de mâncare, mor în
tinşi pe lângă ziduri. Cada\reîe 
lor sunt ridicate şi îngropate în 
câmpiile din apropiere, cari hu de
venit nişte adevărate cimitire. 

D-1 de Lubersac raportează că 
printre cei muritori de foame sunt 
o grămadă de copii orfani ori pă
răsiţi. Situaţia hranei este mai 
critică ca ori unde în Kharkov, ca
pitala Ucrainei, unde din cauza lip
sei de hrană şi medicamente toate 
spitalele s'au închis demult. Dân
sul zice că a fost martor ocular la 
multe cazuri oribile întâmplate în 
regiunile dintre Poltava şi Khar
kov, unde lumea s'a dedat la cani
balism, mâncând oameni iriorţi. Re
giunile acestea, atît de bogate ilta 
dată. acum sunt neeultivut?, iar ţă
ranii îşi mănâncă acoperişurile de 
paie ale caselor lor. 7 

lu anumite sate cifra cazurilor 
de moarte atinge 85 la sută «lin nu
mărul ]>opulaţiei. Pe stîxidele O-
desei corpurile, morţilor stau pe 'oc 
câte două zile până să fi * ridicate 
şi duse la îngropare. Aceaai.i d n 
cauză că serviciul sanitar este des-
organizat eu totul. 

167. 
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JEFUIREA 
UNEI BĂNCI 

New York, 18 Iulie. Nişte 
hoţi necunoscuţi au intrat astăzi 
în localul băncii 1). J. Faour & 
Company, au legat pe casier de 
up ."4caun şi după ac<,ua s'au făcut 
nevăzuţi cu suma de $10.000, >pe 
cari îi luaseră din easaa găsită 
deschisă. 

Castelul de vlnătoare şi 
orfanii de râzboiu 

«•• » - T « 

CfrtWhrf tichie âe wătasă-i trebuie «§ păr are destui U 
zicătoarea aceasta mă gândii deunăzi când am cetit in ziareis 
de acasă afacerea cam încurcată cu castelul de vîaătoar# diâ 
Bucovina. Să rezum pe scurt faptele: 

Un domn dr. Dori Popovici, fost ministru al Bucovinei, 
s'a gândit să facă prinţului Carol un dar mare, anume: un 
castel de vânătoare. A chemat meşteri arhitecţi, li-a spus sari 
facă planuri, apoi a chemat pe toţi oamenii cu bani, negustori, 
bancheri, şi i-a obligat să dea din gros. Apoi a adunat func
ţionarii săi subalterni şi—după cum zice singur într'o decla
raţie dată publicului mai deunăzi—i-a făcut personal şi direct 
respunzători dacă până la o anumită dată nu vor aduna atăfi 
şi atâta sumă. 

Zidirea s'a amânat din zi în zi. Intre timp banii au căzut, 
preţurile s'au ridicat, castelul nu s'a mai putut zidi, — şi iacă 
a căzut şi guvernul care-1 făcuse pe acel domn doctor Dori mi
nistru. Noul guvern natural că-i face mizerii întrpabă g%A 
cu banii adunaţi. 

Astea-s faptele. 
Ne obişnuisem să vedem relele venind tot dela centru, atât 

de plin de păcate, dar iată că de data asta un om din o provin
cie din cele noi, Bucovina, ce se pretinde cea mai occidentală 
parte a ţerii, dă dovadă de un bizantinism şi servilism dureros. 
Ţara trece prin nevoi grozave, populaţia suferă, şi în cuprinsul 
ţerii sunt sule de mii de orfani rămaşi fără nici un ajutor, iar 
un domn ministru, adică, pe româneşte zis, un serviter al po
porului, habar n'are de popor ci se grăbeşte să apară lumei ca 
un bun lacheu al Palatului, 
• Mare şi celebru o mai fi acel domn Doctor Dori în cercul 
amicilor săi în Bucovina, dar văzut aşa dela o distanţă, fără 
nici un fel de zorzoane politice atârnate de gâtul său, apare 
foarte mărunt. Dacă dorinţa acestui om era să ajungă omul 
Palatului, putea ajunge mai repede cu prietinia secretarului 
dela Palat şi ar fi căpătat vreun loc de lacheu... Dacă însă se 
pretinde servitorul poporului, sa nu înşele poporul. Dacă din 
Bucovina nu ne vine altă contribuţie la alcătuirea României 
Mari decât un servilism dinastic a la doctor Dori Popovici, 
apoi păcat de acea provincie. Pe vremea Habsburgilor o fi 
fost bine aşa cum vrea domnul doctor Dori.. Habsburgii s'au 
dus, iar Bucovina aparţine unui regat democratic, unde Re
gele e prin voinţa poporului. Te pomeneşti că domnul Dori 
va reînvia chiar şi slugarnica expresie: "Drăguţul de împă
rat. '' Atâta ne mai trebuie. 

Cât priveşte pe prinţul Carol, l'am cunoscut cu toţii alo, 
acum trei ani, ca pe un adevărat democrat şi credem că a fost 
sincer. Suntem siguri că nu-1 va răbda inima să primească un 
Castel de vânătoare de 5 milioane când prea bine ştie ce lipsă 
duc orfanii de războiu. Sora sa, actuala Regină a Serbiei, a 
primit deunăzi ca dar de nuntă nişte bani pe cari i-a hotărît 
ca fond de ajutor pentru fete sărace din România. Ceea ce o 
feme ~ făcut cu atât mai vârtos va face acela care se va în
titula, in viitor, primul Servitor al poporului românesc. 

Cinci milioane sunt destul pentru a face un azil pentru 
orfanii de războiu chiar acolo unde domnul doctor Dori a plă
nuit castelul de vânătoare... 

"Dulce Bucovină, veselă grădină," a zis un poet. Bine ar 
fi ca aceea Bucovină să devie grădina celor câteva sute de mii 
de orfani rămaşi pe drumuri fără nici un ajutor... 

Ion al Păunei. 

EMMA GOLDMAN 
NU E PERMISĂ 

IN ANGLIA 

Londra. 18 Iulie. — Anarhista 
Emma Golidman, «are acum câtva 
timp a fost expulzata din Ame< 
ri«a, a eerut (guvernului englez 
să-i lase libera petrecere în Lon
dra. Cferere*** imt re&ualik 

JUGOSLAVIA ŞI 
. ÎMPRUMUTUL 

LA AMERICA 
BEUSliAl). 18 Julie.— Azi «'a 

desminţit svonurile cari anunţau 
demisia premierului Paşk*i. Svo
nurile despre demisiona rea sa ;iu 
isvorît din imposibilitatea de a-şi 
găsi un ministru de interne. 

Astăzi au îneeput desfătările 
parlamentare asupra împrumutu
lui făcut la bancherii americani. 

\ 

cari vor decide ratificarea sau res
pingerea lui. 

BILETE DE 
CINCI CENŢI 

PE TRAMVAIE 

TREIZECI Şt CINCI BE 
UNIUNI SIMPATIZEAZA 

CU GREVIŞTII DE LA 
PRIMĂRIE. 

Cleveland, O., 18 Iulie. — Trei 
zeci şi cinci de uniuni muncito
reşti se vor întruni pentru a dis
cuta declararea de grevă în bloc4 

ea un 'act de simpatizare eu gre
viştii gunoieri 1% pruuăfia 
oraşului. ' ' 

Curelarii şi tinichigif aji avut în
truniri Luni seara, al căror rezultat 
n'a fost comunicat până acum. 

Deipartâmentul serviciului pu-
'blic a anunţat pe greviştii .primă
riei eă dacă doresc, pot veni 
Marţi seara «ă ţie o întrunire cu 
jmnjiuliii] mnni>ii 
m y  WW»f«pin »  * * * } *  T  s  ,  

-

-r r-' * ' ; 

Primarul Kohler cere reducerea 
preţului biletelor. 

Primarul Kohler al «naşului 
( le\ i4and a cerut companiei de 
tramvaie să reducă imediat la 
cinci tcenţi preţul biletelor de 
tramvaie şi să perceapă un cent 
pentru biletul de «îhiuibare de 
tramvaiu. 

Primarul a luat aceaMta hotărâre 
imediat ce a primit raportul omi» 
sarului de transporturi llolcomb^ 
care a raportat că directorul 
Coreeon n'a socotit îh fondul de. 
resersvă al companiei de tramvai* 
suma de ^i8.144, — primită dft 
la firma Van Sweringeii pentri^ 
operarea liniilor de expres. 

Holcoinb a declarat eă îu eaxo|. 
că aeeasta sumă s'ar fi socotit 
fondul companici, preţul bilet<% 
lor ar fi fost pe Iunie şi Iulie 
numai cinei cenţi. Kohler a spi» 
că controlorii oraşului au mai 
descoperit unele sume cari ar fi 
trebuit adaugate la fondul de r» 
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