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INTRODUCERE 

Convocarea consfătuirii de la 3 Decembrie 
a membrilor partidului liberal dau articolelor 
apărute în «L/Independance Roumaine», 0 ac- 
tuulitate la care nu „m 'aşteplam, şi care mă 
obligă, cred, să le întrunesc într'o broșură pentru 
a [i nai uşor. consultaţi “de cei cari, răspun- 
zând Lu acea convocare, ar dori să cerceleze 
mai d'aproape unele din “ideile .emise-ân ele i) 
cari în definitiv. nu sunt numai ale mele, ci 

ale luturor. 
ei e 2 ete MU rad m TINE a pe 

23 Noemurie 1906 , vV. 1.8. 

 



MENIREA 

PARTIDULUI NAŢIONAL- LIBERAL 

DIN NEVOILE NOASTRE 
——. .—— 

- Manifestaţii bolnave 

De la început ţii să se ştie.că aceste rinduri nu 

sunt scrise în vederea vre unei polemici cu ad-. 

versari politici, sai într'un scop de propagandă..a 

ideilor mele personale ; ele sunt izvorite din tre- 

buinţa ce cred că există de a se preciza in mo- 

mentele critice păreri: cari sunt ale tuturor şi ale . 

nimănui şi cari nu cer decit să fie puse pe hîrtie. 

Această declaraţie mă8 va dispensa de nevoea 

de-a justifica unele din afirmaţiile ce voii face. . 

Ţinta acestor articole fiind, după mine, mai cu 

seamă, de-a sistematiza dorinţele şi nevoile sim- 

ţite în sinul partidului din care fac parte şi în 

acelaşi timp rindurile acestea fiind adresate tot 

membrilor lui, comunitatea de gindire şi de. 

părere lac de prisos o argumentaţie de care ar 

fi trebuinţă într'o polemică de partid -la partid, 

în care opinia publică ar fi chemată ca judecător. 

Am luat asupră-mi această sarcină, fiind-că îm- 

părtăşesc îngrijorarea multora_ faţă. de îndrumarea 

pe care o _ia, viaţa, noastră. „publică şi de reaua



inriurire pe care această stare da lucruri o are 
asupra propăşirei normale a țerei noastre. 

Nu ştiă dacă voiii reuşi a pune bine în lumină 
chestiumle ce voii trata şi dacă concluziile ce 

" voiii trage nu vor fi greşite. Dar cred că chiar din 

cele ce voi expune va reeşi limpede că sunt fapte 
caii ne dai dreptul să fim îngrijaţi. 

Şi de aceea reii nu poate naşte pentru nimeni, 
aducindu-se in discuţiune: o chestiune de ordin 
general, cărora alţii îi vor da poate şi soluţia de- 
finitivă. 

a. 

Ne găsim azi in fața unei situaţii de fapt bine 
caracterizată şi care poate fi un criteriă sigur 
pentru a aprecia nivelul la care să găseşte viața 
noastră publică. - 
Evenimentele politice de la 1899 şi pină azi vin 

sâ lămurească o: întreagă epocă, acea care a urmat 
după luptele de dobindire a existenței noastre de 
stat şi de consolidare politică şi economică a lui. 
Romănia după război a căpătat o impulsiune 
puternică, politiceşte, inăuntru şi în afară, finan- 
ciarmente prin creditul pe pieţile străine şi eco- 
nomiceşte prin punerea în valoare a „bogăţielor 
naturale ale noastre -(prin căile ferate şi siguranța 
comerţului). Această impulsiune “a făcut .ca: în 
perioda ce-urmează să nu se mai poată deosebi 
limpede rezultatele proprii ale “acestei epoci de: 
urmările datorite numai măsurilor luate - in „acea 
ce a precedat'o. . | 

Ameţiţi de situaţia noastră-din afară şi in deosebi 
de creditul ce obţinusem pe pieţele străine,: um 
trăit, de atunci, mai mult din acea a rezervă a tre- 
cutului, de ct din: propriile n oasire re faptă Această .



  

agravată printe'o “Tecoliă proastă 

Numai în taţa dezastrului, am văzut cit ştir- 
bisem în zece ani creditul nostra, şi -cit: de 
plăpindă era incă neatirnarea noastră economică 

financiară şi chiar politică. Veniseră pe rind, pro- 
cesul Hallier, controlul străin asupra unei adminis- 

trațiuni publice înfiinţat prin monopolul hirliei: de 
ţisarete, împrumutul: asiatic de 175 milioane şi, 
insfirşit, am putut COnistătă nepuliiiţa noastră, după 

ce înprumutasem aproape i_miliard__şi jumătate, 
de a găsi10—15_milioane fără a ne yinde din avutul 

nostru sau fără a lua obligații Golidiee care _puneai 
în joc neatirnarea noastiă de Stat. Acest puhoiui 

de rele, in timp de mai puţin de doi ani, a venit, 
să ne . desamăgească şi să ne arete unde. ajuu- 

sesem. 
Evenimentele. atit de. grave, intâmplate de-odată 

în 11899, nu puteaă li urmarea unei. sigure recolle 

rola ci a unui şir de fapte petrecute. într'o ponoacă 

lungă. -Gravitatea lor chiar ne areta cit de 

boli av era organismul nostru, 
“Primejdia. prin .care .am trecut a făcut mai întiiă 

pe cei mal prevăzători, în urmă pe masa cea mare 
a terei, să vază această primejdie deodată cu mijlocul 
immediat de-a'l. inlătura. Şi față de poftele deslân- 
tuite ale __străinilor,_faţă . io iimT (3 specula 69 £i 
fâceaă din nenorocirile n noastre pentru a ne > subjuga 

_Şi mal tare pe- viitor sa Opus de “partidul naţional- , 

liberal soluţia immâdiată a-economiiitor, adică, şi. 
de rindul acesta, scăparea prin “0i inima A 

Meritul întreg revine costi sartit și şefului MEI 
lui, care ai ştiut. să solidarizeze intreaga opinie 

publică cu o soluiie care.impunea' sacrilicii fie- 
căruia dintre noi. Soluţia preciză dală, solidariza- .
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rea întregului partid cu dinsa, modul chiar cum 

s'a dus această campanie de. salvare în opoziţie 

şi rezultatele ce le-a dat, vor .forma de sigur una 

din paginile cele mai frumoase ale istoriei noas- 
tre contimporane. ee 

Rezultatele obţinute arată in acelaşi limp puterea 
- ce poate căpăta o acțiune îndreptată întru apăra- 

vea unui interes general, pri'ntr'un' program bine 

precizat, proclamat şi aplicat de-un” partid-politie-— 

puternic, conştient de datoria lui faţă de țară + şi 

solidarizat într'un scop bine. hotărit:. 
| Soluţia economiilor nu se putea. aplica : la gu- 

| vera fără nici o zdruncinare, cum s'a făcut, dacă 
partidul şi opinia publică nu erai pregătite prin 

campania de opoziţia ce se tăcuse. 
- Partidul liberal în: guvernarea de la 1901—904 

- şi-a îndeplinit cu prisosinţă fâgădueala de a resta- - 

bili situaţia financiară a ţerei. Pe lingă această sar- 

cină ce-şi luase, el lăsă la retragerea lui în he- 
cemvrie 1904, între altele, două 'legi.de reforme 

„cu totul nouă: acea pentru suprimarea bariere- 

lor şi legea băncilor populare ; în afară de aceasta 

"a Tlaret continuase opera începută în guvernul 

precedent pentru învățămintul rural, iar:d. Gosti- 
nescu' intocmea noul tarif vamal. 

Cu cit vremea trece, cu : atit. valoarea: acestor 
legi şi reforme reese mai mult. Nici. chiar adver= 
sarii noştri nu mai îndrăznesc, cel puțin făţiş, să . 

easă din directiva dată de partidal liberal. 

Inse în Decemvrie 1900 partidul liberal se re- 
trage de la guvern şi este înlocuit tocmai cu acel - 
partid care nu numai dela 1899 la 1900 semănase 
ruina pe urma sa, dar care nici în opoziţie nu 
ştiuse să tragă învăţătură pentru viitor. 

Ca să nu vorbim. de cit de politica financiară, ei
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opuneaii economiilor şi intrebuinţărei- excedentelor 

în lucrările extraordinare, politica d-lui “Take lone- 

scu de sparire a cheltuelelor, de impuneri-polin- 

năuntru şi, prin soluţia ce da coicasiei capitaluri 
“ străine, iarăşi amestecul din afară. 

După patru ani de la dezordinele din 1900, d. 

Take -lonescu, tostul ministru de finanţe, ministrul 

budgetului selbatec, înlocuea pe d. E. Costinescu ; 

4, M. Vlădescu, pe d. Haret; d.G. Cantacuzino, 

şeful guvernului, care se declarase. incapabil de- 

rezolva în 1900 greutăţile financiare, venea în locul 

d-lui D. Sturdza, promotorul soluţiei economiilor. 

Nu. mai vorbesc de numirea d-lui. Bădărău la jus- 

tiţie şi de-a d-lui Iacob Lahovari la afacerile străine. 

Dar, faţă de partidul liberal, care şi-a manifeșc. 

tat părerea în atitea ocaziuni, mai este trebuință | 

să întrebăm de .corespunde acest guvern nivelului 

actual politie al Ierei ? 

In . fața acestei recidive avem “dreptul. să. fim 

ingrijoraţi şi suntem autorizaţi a crede că rana este 

mai adincă şi datorită:,unor: cauze . mai depărtate 

de cit o criză agricolă sai o neințelegere momen-. 

tană în partidul liberal.” o 

O manifestaţie atit de nesânătoaş în viaţa noastră 

politică. este o indicație suli iciernită de o stare mor- 

bidă mai gravă. .Este locul.prin urmare să ne în- 

„trebăm nu.cum-va a scăznt nivelul luptelor noastre 

politice ? II a 

   

  

Un factor constituţional” 

Am aretat dreptul nostru de a fi îngrijoraţi în 

urma manifestaţiilor .anormale ale-vieței noastre:- 

publice. Retragerea guvernului liberal, după opera 

ce îndeplinise și înlocuirea lui prin o fracțiune. a 
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unui. partid, care dăduse probe că nu i se potîn- 
gredinţa interesele „ţerei,--era-un- indicii extern 
al-uneirstărr-botrăvicoiase:;. cauza . reală trebuie 
inse cercetate mai adinc. Atunci cind întrun or- 
„ganism sunt manifestații. anormale, trebue cer- 
ceiate organele principale pentru.a vedeacare din 
ele a slăbit. Sa A : 

Se ştie că regimul constituțional, stabilit la 156, 
lăsat nouă de generaţia care a făcut renașterea 
politică a Romăniei, modelat după oanstituţia bel-—— 
giană, inspirată şi ea de regimu Gaglez n mute, | 
in categoria țerilor.. parlamentare acid în ari 
guvernul trebuie să aibă de o dată increderea par- 
amentuluişi-pe-a-sefului-Statuilii”Găv6răul, prin 
„urmare, trebuie să fie luat din o grupare politică, | 
reprezentind_în_ acel moment: aspiraţiunile:-majori=-— 
lăței opiniei publice, măiilsstată: prin alegeri. 

- Negreşit Gă partidele politică nu sunt un factor 
recunoscut formal în coristituţia noastră, dar ele— 
sunt sub regimul ce ne-am dat, mijlocut:de ma- 
nifestare al unui factor necontestat constituțional:__ 

——_V6ința nățioiălă Această voinţă se manifestează . 
prin cOnsultărea corpului electoral. Ea se duce 

„către aceia care îi concretizează mai bine dorinţile 
şi nevoile, cari îi dai. soluţiile cele mai bune şi 
cari îi inspiră mai multă încredere pentru apli* 
carea lor. In - limitele hotărite în acest: mod de 
voinţa naţională, poate să-şi exercite şeful'statului, 
dreptul de a desemna ministerul. Atunci inse cind 
„crede că această voinţă naţională a _fost_surprinsă, 

„__ falşificată sau schimbată, are dreptul de-a con- 
(|___sulia din-noi-prin dizolva _voinţa-naţională-înse - - 

in principiu nici un guvern nu poate dăinui, dacă 
nu: are şi încrederea şi ajutorul Corpurilor. legiui- 
toare... at LT 
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Funcționarea -normală a: acestui regim -aduce 
gruparea la un loc acelor ce văd-la fel nevoile țerei 

şi soluţiile de .dat, şi face (udrea din partidele 
politice serioase un factor. constituţional. Numai 

schimbarea acestui regim într'altul cum ar fi de 

ex. cel din Germania;-unde cancelarul, adică gu- 
__Nernul este_respunzător numai fată de şeful Sta- 

- tului, iar nu Şi de parlament,.ar putea să pue în 
discuţie, chestiunea dacă partidele „politice, vred- 
nice de acest nume, suni săă nu un factor” recu=” 
noscut al vieței publice a țerei.. 

„Acesta este regimul pe care ni Pam dat în. 1866 
şi care corespundea întocmai şi cu aspiraţiile celor 

ce-ai luat parte la întocmirea lui. . - 

Nu este locul să ne întrebăm dacă astă formă 

de guvernămint a fost aplicată în tocmai, şi dacă 
la toate momentele, toate partidele noastre ai fost 
în realitate la innălţimea rolului ce li se.cerea, — 

mare prin respunderea ce li se dădea —, şi dacă 
ele ati fost 1 mereu la guvern reprezentantele voinţei - 

“naţionale. - i: 
Putem înse să cercetăm, dacă, în cursul acestor | 

ultimi ani, cu. partidele ast-fel cum sunt, ne-am... . 
apropiat sau depărtat. de. acel regim stabilit la 1866... . 
„Ca să fâcem această cercetare, trebue să: privim 
deosebitele manifestații ale vieţei noastre publice, 
cum ar fi trebuit să fie şi cum au fost; trebuie să 
ne: întrebăm dacă in viaţa noastră parlamentară au. 
fost momente în cari comunitatea de vederi înlre 

guverne, partide politice şi voinţa națională, a fost 

mai intimă de cit în altele, sai cel puţin a existat 

rivna unel ast fel de solidarizări. 

Innainte de-a merge mai departe, trebuie să spu- 

nem că înţelegem prin viaţă naţională afirmarea... 
aspirațiilor de ordin general ale tuturor celor pe 

. noa atat Do 0 amara create re re moara ret m
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cari îi interesează mersul treburilor publice. Pusă 

sub această definiție, sfera ei a variat la diferite 
momenate.. Nu se poate zice că ea era ce am îi 

- dorit să fie, adică  expresiunea întregului nostru 

popor, atit de îndepăriat din nenorocire de viaţa 

„noastră publică; dar a fost voinţa tuturor celor. ce 
formează prin. activitatea lor, opinia romină. Cu 

cit: cultura se întinde, cu atita şi conştiinţa cetă- 
ţenească, împreună cu cea naţională, se dezvoltă 
şi prin urmare sfera voinței naţionale, ca factor 

constituţional, se măreşte şi ea. | 
Ia” perioada care ne interesează intimitatea de 

vederi, de care vorbeam mai sus şi care trebue 

să existe intre guvernul parlamentar, parlament 
şi opinia publică a: lipsit adesea, ori. sa aretat 

slăbită. 

Un semn al acestei comunități de simţiminte şi 
de vederi este interesul continui de afacerile 

Statului. Acest interes -se poate manifesta prin 
conlucrarea efectivă a parlamentului cu puterea 
executivă, la legi, în iniţiativa parlamentară. sub: 
toate formele ei, în sfirşit în controlul serios al 
parlamentului 'asupra guvernului. 

In privinţa conlucrărei majorităţilor par: 'amen- 

tului la opera legislativă, credem că ori-cine va 

- compara dezbaterile parlamâbtarg de azi cu'cele de 
acum dotă zeci de ani, va găsi azi.poate discursu- . 
rile unor oameni mai culți şi mai_speciali,. dar. de 
sigur va afla pe acele” "vfemari o viaţă. parlamentară 
mal-reală:” 
“Si nu vorbesc de sesiunile di' anainte de războiu 

şi de proclamarea regatului, în cari guvernul lui 

lon Brătianu nu avea incă autoritatea ce şi-a că- 
pătat în urma acestor fapte, dar de cele ceaă 
urmat. In acea epocă în care se zicea că guvernul
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lui-lon Brătianu.era a tot puternic, legile prezen- 
tate nu numai eraă discutate şi modilicate în 
secţiuni şi :de comitetul delegaților, dar chiar cite 

odată înlăturate. 
Intre altele, pe la 1882, rai se pare, Ion Brătianu, 

ca ministru de finanțe, a susţiuut, în mai multe -. 

şedinţe ale Camerei, legea de organizare-a Regiei 

"tonopolurilor; cu toate că primise o parte din -mo- 

dificările aduse de comitetul delegaților, a văzut 

legea îngropată la Sanat; abia după trei ani, eaa 

venit iar în discuţie. Remanierile guvernului după 
fie-care alegere generală, schimbările chiar ale 
unor miniştri în intervale, arată influenţa ce avea 

„în acel timp parlamentul in conducerea afacerilor 
Statului. : 

Dar nu este nevoie să insist, toate dezbaterile, 
toate mesajele, participarea minorităței în biu: 

rouri. şi comisii; toate lucrările în secţii şi 'rapoar- | 

tele comitetelor delegaților ne: arată cu totul altă |) 
atmosferă de cit azi, cind o discuţie chiar în secţie, * 
din partea unui membru al majorităţei se ia drept 

opoziţie contra guvernului. - 
„Alt indiciu caracteristic al mersului! vieţei noas- 

tre parlamentare, este lipsa de curaj al cuvintului, 

pentru_al. minorităţei Ştim că politica. noastră din 

afară a luat o indrumare bine hotărită ; dar, peste 
voința noastră, sunt evenimente cari au :venit să 

schimbe condiţiile exterioare in cari ne găseam. 
Auzita cine-va că s'a mai fâcut vre-o interpelare 

serioasă în Corpurile noastre legiuitoare, in aceşti 

din urmă zece—aui—asupra—peliticef-exterioare ? 

Cred totuşi că nici odată nu s'ai produs împrejurul 
nostru evenimente, cari să poală înriuri atit de 
malt asupra situaţiei noastre externe ca tocmai 

IN 

“] 
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în aceşti din urmă ani. Urmările războiului ruso- 
japonez şi mişcarea din Rusia, veleitătile maghia- 

rilor de a schimbă situaţia politică a Ungariei, eve- 
nimentele din -Balcani nu ne îngrijesc întru nimic ? 

In timpul cind regimul nostru parlamentar era 

la început şi cînd eram o ţeară -vasală saă de 

curind neatirnată, era mai mult curaj în parla- 

mentul ţerei. spre a-şi manifesta grijile, şi guver- 
nele nu se temeau a respunde, cind li se cerceta 

politica lor din afară. Ele nu găseau că este reu, 

într'o ţeară cu regim parlamentar, ca întreaga 

opinie publică să fie solidarizată cu ele in chestiile 

mari In revizuirea art. 7 şi in chestiunea Dunărei 
guvernul a găsit în această conştiinţă deşteplată ui 

ţerel un “punct de reazim puternic pentru „apărarea 
drepturilor noastre în afară. 

De aceea, afară de cite-va exceptii, datorite: tot 

partidului liberal, (între. altele: campania econo- 

wniilor), putem zice că azi acea colaboraţie efec- 

i livă a puterei execulive cu parlamentul şi prin el 
!/cu voinţa naţională a slăbit în loc să se întărească, 
|! cum trebuea să se înlimple cu cit înnaintăm în 
ă aplicarea regimului ce ne-am dat la 1866. 

- Această renunțare a celor mai multe din Came. 
rele noastre la -rolul lor constituţional, a adus nu 
numai desinteresarea opiniei publice de activita- | 
tea legiuitoare a parlamentului, dar şi faptul că 

ori-ce ministru_ori-cit. de_incapabil_ ar fi, poate. a- 
duce în discuţie ori=ce > lege _şi.. ea trebue, pentru 

prestigiul guvernului, să treacă neschimbată. 
ru a titi Yi 

In această privință sesiuneă din urmă ne dă 

exemple tipice : legea concesiei terenurilor petro- 
„ere ale Statului, cari de; atunci n'ai găsit un ama- 

; legea impozitelor, pe chirie, care a trebuit să” 

fie modificată innainte de-a fi aplicală, legea Cre-
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t, ditului viticol. Şi în altă ordine de idei, concesia 

" luminatului Capitalei, care, deşi era considerată 
ca rea de mulţi membri din majoritate, trebuea 
votată, fiind-că fusese admisă şi prezintată c de 
fiul primului ministru. 

In rezumat, găsim în prima perioadă a regi- 
mului nostru constituţional, nu numai dorinţa tu- 
turor de-a lupta pentru aplicarea lui reală, dar şi 

îndeplinirea acestei dorinţe, pe cit atmosfera po- 
litică le îngăduea. In toată viaţa noastră publică 

de-atunci se manifestă o interesare mai continuă 
şi mai efectivă de cit azi a parlamentului şi în 
mod indirect a partidelor politice, a voinței na- 

ționale, la afacerile Statului. | 
Şi atunci, cind s'a înjghebat un. mecanism în 

care s'a dat fie-cărui organ de căpetenie anume 
menire, nu este natural ca mecanismul să nu 

mai funcţioneze normal, dacă unul. din organe 
nu-şi îndeplineşte continui şi complect rolul? 

Aceasta se intimplă azi cu organizarea.ce ne-am 

dat la 06: unul din factorii esenţiali, prevăzuţi de 

" constituţia noastră, voința -nationată -prin-parla- . 

mente . şi-prin- partidele” politice,'din circumstanţe - 
pe cari le vom cerceta mai la vale, îşi indepli- 

neste numai sporadic. rolul săă. Nu era de pre- 
văzut, că ori cit şi-ar îndeplini pe al lor ceialalţi fac- 
tori, vom ajunge ca, la cinci ani de interval, săa- 

vem de două ori manifestații bolnave ca guver- 

nul Cantacuzino-? Cred că da. 

Cauza reului fiind de această ordine, a cui da- 

torie e. dacă nu tocmai a partidului chemat să 
apere regimul constituţional liberal ce avem; rolul: 

de a face să intre iata paastrăe „publică pe calea 
ei normală? | a    

Unii ENSTANĂ 
E, PI „4:  



Partidele politice și voinţa naţională 

Am aretat că inriurirea în viața publică a unuia 
din factorii constituţionali a slăbit şi că slăbirea dădea 
loc la manifestații anormale în mersul afacerilor 

„Statului. | | 
Ca să cercetăm adincimea ranei, trebue să ne 

întrebăm dacă ea este datorită unor condiţii mai 
putin prielnice pentru funcţionarea uormală a re- 
gimului constituţional ce ne-am dat, sait dacă si- 
tuaţia de 'care vorbeam mai sus este urmarea slă- 
birei vieţei partidelor politice, a conducătoarelor 
de fapt ale opiniei publice, şi deci, reprezentantele 

„_Yoinţei naţionale . 
Intinderea învăţătarei — cel puiin la oraşe, — 

dezvoltarea iniţiativei private, sporirea prin urmare 
a numărului oamenilor mai culți ş şi luminaţi, 'mo- 
dificarea chiar a legei electorale, “au -creat: o. at- 
mosferă mult mai prielnică ca altă dată funeţio- 
nărei regimului ce avem şi aă mărit cercul acelora 
către cari se adresaă partidele politice. 

Să fie oare cauza scăderei importanţei chestiu- 
nilor la ordinea zilei, care să fi adus o desinte- 
resare ? Nici aceasta, căci sunt incă nerezolvilte la 
noi chestiuni capitale, precum este acea ţerănească 
şi altele. 

Cercul celor ce se pot interesa la treburile pu- 
blice mărinduse, importanța nevoilor de indeplinit 
fiind încă mare, remine numai a doua cercetare | 
de făcut. Slăbitai relaţiile intre acel cere şi intre 
reprezentantul lui, partidele politice ? Şi aci se: 
pune de la inceput întrebarea dacă organizarea 

  

partidelor a urmat evolujiunile de cari vorbeam în | 
rindurile de mai sus. | 

Sad păstrat relaţiile mai strinse de altă dată
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între ele şi opinia publică din ce in ce mai lărgită 
şi avind să i se supue chestiuni din ce în ce niai 
complicate şi mai :speciale ? Partidele politice se- 
rioase — şi putem vorbi aci de partidul naţional- 
liberal, care în-această epocă crilică de care vorbim : 
a dat probe necontestate de vitalitate şi de des- 
toinicie,— nu a dat de sigur innapoi ; din contra 
contingentul aderenţilor s'a sporit; poate inse că 
adaptarea organizărei lor la condiţiile nouă ale lup. | 
telor politice n'a mers destul de răpede.—Trebue 
O înjghebare ast-fel ca- între partidele politice şi 
acel cere mereu lărgit al «piniei publice, să fie un 

"contact continui, o comunitate de gindire, care să 
facă pe partide interpretul .neadormit al nevoilor 
de interes general; numai ast-tel ele vor avea au- 
toritatea necesară pentru a fi in parlament şi în 
luptele politice, nu instrumentul unui guvern, care 
le face să. beneficieze de. putere, ci reprezentantele 
pe lingă puterea executivă a întregului corp electoral 
şi, prin el al naţiunei. 

Regimul ce-tinde a se ștabili azi este în contra. 
zicere cu acest rol. — Şi negreşit că el a fost mai 
Cu seamă ajutat de grupările zise politice, cari, 
neavind nici putinţa de-a cunoaşte nevoile reale 
ale maselor, nici destoinicia de a le găsi solujiile, 
ai trebuit să caute a-şi găsi.aderenţi prin foloasele 
ilicite din - bugetul Statului sau, în cazul cel. mai 
bun, prin autoritatea ce le dădea puterea față de 
cel slabi. Şi atunci lupța_politică_a_atari „grupări, ____.. j 
parazite -ale unui organism slăbit se_da împrejurul e a ip. a. Ca) ... Dr enaea Ri puterei, care, odată d6Dindită rolul olitic al man- 

„datarnlui: voinţei naţionate-să sfirşit. Guvernul işi 
urmează opera nesupărat şi necontrolat; legătura 
între el şi majoritate saii partid se urmează în ce- 
rere şi acordare. de favoruri prin ministere. Vorbim 

aa “ n. 
Maia PT ro na a
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negreşit de excesul reului, ale cărui rezultate le 

avem azi înnaintea ochilor în. lupta ce o dă ta- 

chismul: pentru menţinerea acestui regim nenorocit. 

Şi în această privinţă partidul liberal a căutat 

să ducă îndreptarea mai mult ca ori care altul, şi, 

cum îi impuneai principiile şi numele, să menlie 

o viaţă normală politică. In. perioada critică ce 

„ne ocupă singurele pilde de apărare ale regimului 

constituțional vin din sinul 1ui.:: In această pri- 

„vinţă campania de apărare naţională în opoziția 

de la 1899 la 1901 poate fi fără nici o exăgeraţie 

comparată cu. unele din cele mai frumoase cam- 

panii duse în epoca mare a renaşterei noastre po- 

litice.. Această luptă a fost dusă pe baza unui 

program bine hotărit pentru înlăturarea primejdiei 

ce ne ameninţă ; comunitatea de vedere dintre 

partid şi reprezentanţii lui “la guvern era bine 

stabilită şi de aceea şi legiferarea şi aplicarea unei 

măsuri care cerea alitea sacrificii, a mers cu alita 

înlesnire. In ziua în care acest program a fost de- 

săvirşi?, ai putut trece. cu înlesnire proecte de 

legi, (continuarea legilor iastrucţiunei publice, le- 

gile băncilor “populare; a suprimărei' barierelor şi 

legea tarifului vamal), eşite din nevoi adinc şi una- 

nim resimţite ; cele înse cari puneai în joc chestiuni. 

nouă ati creat cele di'ntiiii greutăți. 

In deosebi legile aduse de ministerul de interne 

sai lovit de aceste greutăţi. Nimeni nu contestă 

nevoea de-a se reforma administraţia, poliţia sau 

de a se imbunătăţi legea electorală ; şi cred -că în 

această privință intenţiile d-lui Vasile Lascar erai 

din cele mai bune şi:in vederea unui interes ge- 

neral. Greşeala a fost inse că pentru chestiuni 

aşa de importante nu se solidarizase îndestul pma- 

joritatea cu operă ce voea să îndeplinească, nu
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se stabilise acea comunitate de vederi, de care 
vorbeam mai sus şi care existase în chestia eco- 
nomiilor Situaţia imi este înlesnită de-a “scrie 
aceste rinduri fără teamă de a indispune pe. nii- 

meni ; căci în comitetul executiv. fostul Ministru 
de interne a fost împreună cu alţii unul din sus- 
ţinătorii nevoiei unui program. Dinsul între altele, 

„arela că directivele activităţei viitorului guvern 
trebue stabilite di'nainte, pentru ca miniştri! să nu 
se găsească nici odată în divergențe de păreri în 

proectele lor de legi cu membrii majorităței. Era 
rezultatul unei experienţe, de care suferise de 
odată cu dinsul şi-o reformă pe care o recunoşteaii 

toţi ca necesară, înse nu era pregătit acordul asu- 

pra: modalităţei. Da _ 
Proba incontestabilă că numai Jipsa: unei solida- 

rităţă di nainte» “pregătită a“adus” neinţelegerea tre- 

cătoare ce s'aivitin sinul partidului in Decemvrie 

1904, este faptul că, a doua zi după retragere, în 
Fevruarie 1905, partidul liberal cu şeful său în 
frunte şi cu întreg statul săi major se prezintă 

în alegerile. generale strins unit. El cerea să lupte 
Şi să-şi manifesteze interesul pentru chestiile de 

ordin general. 

si 

Din cele ce preced ese, crederm, că este un reii 

„de care sufere viaţa noastră publică, că pricinele 
în raza_. de. acţiunea” “partidelor.-nu..sunţ_atit de 
adinci în cit să împiedece mersul, stătului înnainte; 

inse că ele nui permit O “desvoltare atit de ră- 

- pede cit cer condiţiile naturale în cari ne găsim; 
în stirşit că există in masa cea mare a partidului 

liberal conştiinţa şi a reului de care suferim şi a 
putinţei de a-l micşora, dacă nu înlătura cu totul.
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Necesitatea și putinţa unui program 

Am aretat că în parte câuza reului de care. suferă 
viaţa noastră publică vine din slăbirea fancţionărei 
unuia din factorii. constituţionali, voinţa națională, 
manifestată prin. mijlocirea. partidelor: politice. Nu 
există: nici o indicație că acest factor de la sine ar 
(i renunţut'la rolul'ce i s'afixat prin pactul dela 
66, dar că organul normal care îi servea ca mijloc 

de manifestare, -a slăbit în activitatea lui'sai nu 
s'a adaptat îndestul 'transformărei continue-ce are 

ori-ce viață. Acestui intermediar revenindu-i mare 
parte din respundere, tot lui 'îi revine prin urmare 

şi sarcina de a înlătura reul ce constatăm, şi de 

a redeveni astfel interpretul merei în acţiune şi 

destoinic al acelui factor constituţional. 

Sfera vieţei publice întinzindu-se, natara ches- 

tiunilor aduse în discuţie schimbindu- se, şi mijloa: 
cele de acțiune ale par tidelor politice trebue să se 
adapteze acestei nouă stări. 

Partidele politice, organizate. .cu..un.comitet cen- 

tral şi cu cite-va personalităţi. „polilice in judeţe, 

puteai menţine contactul cu corpul “Glectoral res- 
trins de altă dată şi, pentru chestiuni cari prin na- 

tura lor erai lesne de înţeles. 

„Numărul - celor ':cari, prin „organizaţia Statului 
nostru; iati pârte azi a ă viaţa "publică, complicaţia 
şi “caracterul special al chestiunilor politice, cer.nu 

numai o adevărată organizaţie de luptă şi propa- | 

gandă, dar_impun Şi cercetări 1 mai amănunțite ale 
nevoilor_de interes general şi ale soluțiilor « de dat. 

Organizarea şi programele trebue să.- formeze acel 

contact continvii, necesar între_ partidul de guver- 
nămint şi intre voinţa naţională. De cite ori aceste
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condiţii ai fost implinite organizmul nostru de Stat 

a funelionat în mod normal. 
Nevoile. statelor şi ale popoarelor fiind schimbă- 

toare, programele partidelor politice trebuesc să se . 
modifice şi ele după aceste trehuinţe. De şi sunt 
puncte di'ntr'un program .cari cer o vreme mai în- 

delungată ca să poată să se impue opiniei publice 

-sau să poală să [ie aplicate, programele corespund 
la anumite epoce. O parte din soluțiile ce se propun 

ai fost aplicate; o parte din ele, prin neadmiterea 

lor sai prin scăderea importantei lor față dc fapte 

ulterioare, se eliminează de sine. 
De accea dacă sunt principii de lungă durată 

cari dai .partidelor directivele pentru stabilirea 

programelor, acestea din urmă sunt cu atit mai 

des premenite, cu cit partidul ce le proclamă este 
un partid..de. guvernămint;- cunoscător al nevoilor 

fie-cărui_ moment, destoinic în. alegerea soluţiilor, 
puternic prin nudiărul . aderenţilor săi, 'şi. cari, 
printr'o activitate .neobosită, îndeplineşte, cit mai_ 

bine şi_cit mai curind “angajamentele ce şi-a luat” 

faţă de ţeară. 
Si aci situația partidului liberal este înlesnită : 

reformele nouă ce se cer intră prin- natura lor în 

sfera de acţiune a unui partid naţional, liberal şi 

democratic. De altmintere ea nevoea precizărei unui 
program a fost. recunosculă, de toţi şi a tormat 
discuţii serioase în sinul comitetului executiv. al 

partidului. Ea este. cu. atit mai mult în dreplul 
nostru, cu cit cele mai multe din chestiile puse 

la ordinea zilei. au fost aduse de partidul liberal, 

ca guvern,. sau de „unele din personalităţile lui 
marcante. 

Na numai n&voea unui program, este discutată, 

dar există astă-zi elementele. indestulătoare pentru
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intocmirea lui şi acordul aproape unanim asupra 

soluţiilor de dat. 
După cum s'a' spus in comitetul. executiv, pro- 

gramul actual trebue să se - compună din două 
parți : " . 

[i Unul de îndreptare a măsurilor luate de guvernul 
Vi 
Vi 
țin. fiinţă şi altul de măsuri nouă pentru indrumarea 
viitorului. 

Soluţiile celor dintii sunt mai mult saă mai 
puţin indicate tocmai de opera vătămătoare a ad- 
versarilor noştri. Suut mai întiiă măsurile: finan- 

ciare de luat pentru a nu spori în mod inutil 
cheltuelile statului şi prin urmare impunerea con- 

tribuabililor peste mijloacele lor. Vor fi cheltueli 
de redus, impozite nouă de suprimat sai de mo- 

| diticat ; repararea. | reului făcut în instrucţia publică 

şi magistratură de cei. doi” miniştri-cei- mai” puţini 

scrupuloşI” pe cari i-a aviit demult” “țeara. In 
sfirşit, pe lingă alte chestii, este rezolvarea ches- 

tiunei terenurilor petrolifere ale statului... 

„Este vreme, cum 'sa spus, ca în toale aceste 

chestiuni, dar mai. cu seamă în a magistraturei, 

opinia publică să cunoască :di'nainte soluţia ce 
dăm, şi ca viitorul ministru de justiţie liberal să 
găsească în' ajutoral-întregului-partid;-autoritatea 
necesară unei modificări...atit..de radicale cit o - 
impune reul' făcut în aceşti din urmă doi ani. 

Dar partidele politice nu aă numai o operă de 
îndreptare de făcut, ele trebue să fie călăuze în 

cercetarea şi rezolvarea intereselor mari ale na- 
țiunei. Ele trebue să le descopere înnainte chiar 
ca aste nevoi să fie aduse în discuţie sub presiunea 
„din afară ; alt-fel „va fi mult mai greu să se dea 
cu :mintea liniştită soluţia necesară. Intr'un cu- 
vint, un partid politic conştient şi puternic trebue
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“Să-călăuzească, nu să fie remorcat; cu cit chestiu- 

nile sunt mai de “căpetenie, cu atit ele trebue pre- 
văzute mai de departe ca să fie bine diriguite 

către soluţia cea mai bună ce'ele comportă. -.. 

Şi în această privinţă există elementele unui pro- 

gram foarte bogat; dacă el nu este încă complect 

formulat, a fost pus înnainte în cea mai.mare 

parte tot de partidul liberal. 
-Suut, în primul rind, de adunat la un loc solu- 

ţiile de dat în diferitele ramuri ale chestiunei com-; 

- plexe țerăneşti. 

Această chestiune, pe atit de naţiovală, pe cit. 

şi socială, formează ea singura stofă necesară pentru. 

un bogat şi complect program de acţiune. 

Din ea face mai întiiu parte Casa rurală, pusă. 

in dezbatere de partidul liberal“acum Zece ani; 
principiul este azi ciştigat în faţa opiniunei: pu- 

blice şi nu remine de cit ca soluţia să fie pre- 

cizată. 

mare şi continuă de nevoile populaţiei rurale. în 

ea se coprinde, pe lingă dezvoltarea instrucției la 
sate, îmbunătăţirea .stărei sanitare şi a. administra: 
ției ; sarcini. proporţionale cu mijloacele ; creditul 

- la sate; relaţii. echitabile între cultivatorul mun- 

citor, proprietar şi arendaş, apărarea ţeranului taţă 
de pericolele economice şi sociale ce ne. bintue, 
îndrumarea de dat pentru a interesa mai mult la 

viaţa publică, sub toate formele ei, masa cea nare; 
a poporului nostru, —într'un cuvint toate chestiu: 
nile ce interesează viaţa la sate. - . / 

Din această chestie fac parte unele măsuri apli- 
cate cum e a instrucţiune rurale şi „profesionale, 
a băncilor. populare,-u obştilor de arendare, în- 

fiinţarea infirmeriilor şi îmbunătăţirea stărei sani- 
4 

L 

Prin chestia țerănească se. inţelege o grijă mai A 

| 
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tare la sate şi chiar dorința manifestată prin legea 

" comunală de a imbunătăţi administraţia la sate. 
Sint . negreşit incă multe de făcut, pentru. cru- 

țarea copiilor ţeranilor prin măsuri sanitare, pentru 

cultiră mai înlinsă şi. pentru: deşteplarea în ei a 
„conştiinţei naţionale şi cetăţeneşti, „pentru înlătu- 

rarea piedicelor de tot felul ce întilneşte cel inai 

slab în dobindirea drepturilor lui, cit.şi "pentru cu- 
noaşlerea îndatoririlor drepte ce-i incumbă, în 

sfirşit, pentru: ca el să poată să resifle cel: puţin 
tot aşa de liber cit poate face azi orăşanul sat. 
proprietarul: mare. 

Şi tot de această. | mare operă de indeplinit este 
legată chestiunea, pusă-de partidul liberal în pro- 

gramul .lui cel vechii, lărgirea dreptului de vot, 
pentru a. ajunge la votul universal. intrun cuvint 

interesarea masei celei mari a. poporului nostru 

la viaţa noastră:'publică. | 
Partidul liberat:şi în alte direcţiuni are principii 

cari i-au inspirat opera legislativă. EI are o politică 

linanciară bugetară bine hotărilă, sub forma eco- 
nomiilor,. şi ca urmare nesporirea impozitelor ; pe 

acea a întrebuinţărei excedentelor, în locul impru- 
muturilor in străivătate pentru lucrările extraordi- 

nare. El are o politică economică. reprezintată atit . 

altă dată prin războiul vamal: cu Austro-Ungaria, 

cit şi azi prin tariful cel noi și convenţia cu Ger- 
mania. 

In-ceea-ce priveşte administraţia el a aretat, de 

cite ori ocazia s'a. prezentat, că. este pentru stabi- 
litatea funcţionarilor, bazată. pe condiţii de admi- 
sibilitate, 

" Dar tocmai varietatea. și importanţa acestor che- 

stiuni, impune complectarea, coordonarea şi pre- 

cizarea lor. Trebue făcută această operă nu numai 

.
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pentru: unitatea vederilor ce trebue să existe în: 
rindurile aceluiaşi partid, dar şi pentru. publicul 

cel mare. 

Din inscrierea lor întrun program partidul ji 
beral poate ciştiga încă în autoritatea; sa. 

Ziceam că unele puncte trebue complectate şi! 

precizate. In: materie financiară de impozite, po- 

litica bugetară trebue complectată. prin: principiile 

conducătoare în.viitoarele legi fiscale. In deusebi 
este -timpul' să cercetăm, dacă nu e loc de-a se. 

introduce progresivitatea- în impozilele noastre de . 
odată cu o mai dreaptă repartizare alor? 

In chestia votului universal.ar trebui să se spue 
dacă sunt şi căr&_sunt. etapele pentru a ajunge 
acolo. Fiind-că: sub cuvintul. de sufrauiu universal 

se înțeleg diferite soluţii care este aceea pe care 
o preconizează partidul liberal, pentru ca indru- 

mare să fie de: pe acurn făcută în vederea acestei 
* soluțiuni delinitive ? 

Nu'sunt în sfirşit directive de dat in polilica 
noaslră naţională ? 

„Din cele ce: preced reese că există: eleînentele | 
unui program în cercul de acţiune a partidului 

liberal, şi că chestiunile ce ele îmbrăţişează sunt 
“mari şi unele chiar vitale. Nu lipseşte de cit co- 
ordonarea lor, adică o sforțare mică, faţă de rezul- 
tatele ce sunt de aşteptat. 

- Remine să vorbim de a doua nevoie ce se simte 

pentru funcţionarea regulată a vielei publice: or- 

ganizarea- „senioasăz ast ace și) Ştiinţifică a partidelor 
politice: e ara 

Nevoia organisărei 

Pentiu: fanoţionarea normală a aparatolui nostru 

constituţional, trebue ca toţi factorii să'şi îndepli-
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nească rolul ce le incumbă. Arătam mai sus că unul 

din aceşti factori, voinţa naţională—reprezentată prin 
parlidele politice — "şi-a slăbit îinriurirea asupra 

"afacerilor Statului, şi că prin lipsa de o conlucrare 

aclivă a acestui factor să nasc anomalii în viaţa 
“noastră publică. - 

Pentru a găsi corectivul era tocmai hevoe de a 

constata răul, adică lipsa la unele epoce de con- 
tact şi comunitate de simţimente intre mandant şi 
mandatar, între naţiune şi partidele politice. Am . 

arătat cum formațiunea actuală la guvern a împins 

la exces acest răă de care suferim, 

Vindecarea se va găsi prin urmare prin restabi- 

”lirea acestui contact şi comunitate de simţimente 
continue; “adică în” prelucrarea. prin "programe a 
soluţiilor date de parlide la nevoile de interes ge- 
neral, şi într'o organisare bine intoemită, ațit pentru 

a tace din partid un iustrument puternic - de luplă 

spre sprijinirea şi aplicarea acelui program, cit şi 
pentru a stabili acel contact continui cu opinia 

publică. Am vorbit mai sus nu numai de nevoie, 
dar şi posibilitatea de a pricepe programul actual 
al partidului liberai, rămîne să vorbim de orga- 

nisare. 

In rolul ce-l aii azi de îndeplinit partidele poli-. 
tice în afacerile publice, organisarea trebue să aibă 
pe de o parte în vedere cercetarea continuă a ne- 

voilor de interes general, studiarea soluţiilor de 

dat, unilicarea vederilor în sinul partidului şi în 

sfirşit propagarea în opinia publică. În acelaş limp 

un Dartid politic trebue să fie un agent de control 

al puterei executive chiar în opoziţie, prin urmare în 

stare şi atunci 'să cerceteze soluţiile aduse de ad-.



29 

versari, să le combată, cînd nu le găsesc bune să 

le opue altele chiar. | 

în aceste condiţii şi cu chestiunile mai compli- 

cate ce sunt la ordinea zilei, trebue nu numai ade- 

vărate 'studii făcute în comitetele partidelor, dar şi 

directive continue date -membrilor săl. De altă 

parte numărul soldaţilor sporind, trebue o orga- 

nisare cu atit mai complectă cu cit armata este 

mai mare. Trebue pentru comunitatea de vederi 

şi de acţiune, o-legătură--cit--mai--puternică între - 

centru_şi .periferie. Aceasta se poate face prin com- 

punerea comitetului executiv asttel ca prin membrii 

lui să formeze această legătură, .şi prin comitete .lo- 

- cală care să transmită mei-departe aceste instrucţiuni 

saii care la rindul lor să -informeze centrul. Presa 

în sfirşit este iarăşi un instrument de ac iune pu- 

ternic, atit pentru unitatea de vederi în partid, cit 

şi pentru propaganda în opinia publică. 

Un alt mijloc puternic de unificare “a gindirei 

în organisările carl. coprind un număr mare de 

membrii răspindiţi în toată țara este acel al con- 

greselor regulat ținute. Acolo statul-maior va putea 

să arate tutulor liniile generale de conducere, tot 

acolo vor aduce cei din afară chestiunile «dle ordin 

general ce-i interesează.Ori-ce partid numeros şi care 

are o operă încă mare de indeplinit, ar trebui atit in 

opoziţie cit şi la guvern, să aibă această mare coastă- 

tuire a lui, innainte de deschiderea corpurilor le- 

giuitoare, adică la deschiderea campaniei de. acti- 

vitate politică. Această măsură este azi cn atit mai 

trebuincioasă, cu cit şi o viaţă activă de partid a 

dispărut ; este nevoie faţă de .masa cea mare a 

partidului, faţă de opinia publică chiar, de o ma- 

nifestare puternică şi solemnă, care să arale că 

s'a rupt cu amorţeala din trecut. În primul congres



30 

Sar proclama programul ce s'ar întocmi Şi s'ar 
întări prin aprobarea' partidului organisarea nece- 
sară de care vorbim. 

“In ceace priveşte. organisarea, situaţia partidului 
liberal este încă prieinică. Numărul cel mare al 
membrilor, valoarea lor, începuturile de la sine de 
organisare locală, presa de aici şi din provincie, rezul- 
tatele obţinute în opoziţie lucrind isolat că în ale- 
gerile din urmă, ne arată că forţe reale există şi 
că ele nu au nevoe de cit să fie coordonate şi di- 
riguite pentru a fi utilizate în folosul ţărei. Unei 
armate puternice îl trebue pe lingă conştiinţa că 
luptă pentru o cauză mare şi dreaptă, directivele 
de luptă, conducători, un contact continui între 
diferitele unităţi şi statul maior conducător. 

In situaţia actuală a-partidelor noastre politice 
singurul partid care are toate elementele pentru 
a forma o armată puternică şi destoinică. în ser- 
viciul cauzei publice este -partidul liberal. Având 
în capul lui pe primul om de stat actual al! Ro- 
miniei, avind in_statul său major şi în soldaţii săi 
aproape tot ce este tal der seamă; şi” măi TIăminat, 
nu lipseşte “de cit l&gătiiâ uşor de chibzui pentru 

“ca să [ie utilizate cu toată energia şi destoinicia 
lor elementele de. mai sus. 

Am întins mai mult de cit doream aceste arti- 
cole, dar importan!a chestiunei ne-a silit-să o facem. 
„Cu credința adincă ce avem şi asupra primejdiei 
ce sporeşte pe zi ce trece şi asupra putinței de a 
inlătura azi încă cu înlesnire, credem că am fost 
în drept să repatăm strigătul de durere încă surd, 
lar care să aude în rindurile tovarăşilor de liptă 
şi de muncă, că nu pot contribui pe cit ar dari la 
slujirea binelui public:
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După cum a spus'o:şi acum în urmă şeful par- 
tidului naţional-liberal, trebue să asigurăm ţărei 
guverne destoinice şi trainice, care. să'şi poată nu 

numai indeplini datoria faţă de ţară, dar să poată 

să'şi consolideze, opera odată, făcută. Statul nostru . 
nu mai poate încerca aventuri ca cea din 99 şi - 

ca acea care să prăbuşeşte 'astă-zi. 
Credem că am arătat mai sus care a fost cauza 

putinței unor;ast-fel de aventuri şi în acelaş.timp 
şi mijloacele de a le înlătura pentru tot-deauna. 
Durata viitorului guvern liberal va depinde de con- 
diţiile în care el va lia conducerea afacerilor Sta: 
tului. | 

Veni va el fără proclamarea programului săii de 

guvernare şi de îndrumare pentru viitor, fără a se 

organisa puternic foriele sale, va da incă de sigur 

un guvern mai puternic şi mai lung chiar în atari 
condiţii, de cit ori-care alt partid din țară, însă 

nu va asigura în mod complect şi in mod normal 
funcţionarea. vieţei noastre publice prin -urma'e 

guvernarea lui va suferi incă: de relele -ce con- 
statăm. 

O operă bine chibzuită Şi. bine cunoscută 'de în-: 
deplinit, câtă vreme va fi: “nesfirşită, va concentra 

toate energieie partidului -într'o direcţie unică 

dinainte cu toţi hotărită. 'Chestiunile sau deose. 
birile de vederi de interes secundar, care vin să 
îngreuneze guvernele în timpul activităţei lor, nu 

se. .vor ivi faţă sarcinei luate, faţă de angajamentele, 
| contractate de odată cu intreg partidul.De altă parte, 

„opinia publică bine lămurită asupra însercinărei 
primite în mod solemn de partid, va ajuta negreşit 

: desevirşirea operei, prin urmare atacurile adver- 
sarilor vor găsi un teren mai defavorabil. 

--Gredem că am arătăt în destul că în situaţia ac-
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tuală a vieţei publice şi a partidelor politice, de- 
pinde de noi şi numai de noi, pentru a da țărei un 

guvern care. să dureze mai mult ca o legislatură. 

* 

-Simţim cu-toţii că suntem la o cotitură a vieței 

noastre publice şi că partidul din care facem parte 
este chemat şi de rindul acesta să îndrepteze un 
rău şi să servească.o cauză mare şi stintă prin 
inriurirea ei în viitor. 

Un _vint puternic pare că_suflă_ din. nou în sa- 

tele noastre Şi redeşteaplă. un_popor i intreg_ pină 

ieri in - amorţire, popor venind să ceară dreptul 

Jur lă viață și la) za A Un pariid naţional, liberal, 
SI dSinocratic, numeros şi capabil să: ajute la 
această a doua enaştere, națională, cum a slujit pe 

cea dintii, aşteaptă cu nerăbdare să'şi împlinească 
aut At) rolul frumos._ce-i.revine. El poate, punindu-se în 

capul mişcărei ce să produce, să-i. înlăture multe 
A ord piedice, să-i accelereze mersul. Pentru aceasta însă, 

au | trebue şi de rindul acesta să nu renunțe dea fi 
ceea-ce a fost la epocile mari şi critice din ultimii 
cinci-zeci de ani, propovăduitorul ideilor mari, apă- 

rătorul neadormit şi bine armat al intereselor Sta- 
tului şi al celor mulţi, al celor cari prin numărul | 
şi insușirile lor ne dati dreptul de a ne numi în- 
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