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scribul meu, articolele nu sunt semnate aparte

înfiinţarea Partidului „Frontul Renaşterii
Naţionale" a fost o necesitate.
(Reflecsiuni

cu referire

la înscrieri

în

partid.)

Nu scriu acest articol cu intenţiunea de a critica ceva cu
privire la „Frontul Ren. Naţ.", de aceia înainte ile toate rog On.
Censură să binevoiască a ceti articolul cu atenţiunea cuvenită şi
de a-1 judeca „in toto«, aşa cum 1'am scris eu, fără cugete as
cunse şi fără cea mai mică intenţiune de a critica c e v a . . . ce
titorul atent se va convinge, după cetire, despre ceiace am spus
a c i ! . . . cu atât mai mult nu am intenţiunea de a critica, căci
la urma-urmei sum şi eu înscris in acest partid — deşi nu am
spus prin aceasta ceva lucru mare . . ,
Iată ceva î m p l i n i t ! . . . am scăpat de multele partide şi s'a
înfiinţat unul singur, cuget eu, mai viabil ca toate celelalte de
până acuma.
Ideia înfiinţării Partidului „Fr. Ren. Naţ." a fost foarte fe
ricită şi foarte la loc, căci în o bună di, mai apropiată sau mai

îndepărtată, ţara va avea lipsă de un partid tare. care să o con
ducă . . . deci îl vom avea gata ! . . .
Cetesc dilnic cum se înscriu în partid fruntaşii vieţii publice
a ţării noastre, foşti membrii ai partidelor din trecut, precum şi
alţi aderenţi mai mărunţi, aparţinând până acum diverselor par
tide . . .
Am însă o mică nedumerire: între cei ce au cerut fondarea
partidului cetesc şi nume ai căror posesori au trecut prin mai
multe partide; ce să die despre ceialalţi, cari s'au înscris şi se
vor maî înscrie în partid ? . . .
Sunt o mulţime, adevérate legiuni de cei, cari, aşa spun ei,
întră „din convingere" în partid, cari însă, cred eu, numai idea
lurile înălţătoare ale partidului nu le vor fi a v é n d . . . dar apoi
ce să mai die despre cei ce au militat în anumite asociaţii ? . . .
Se-şi fi schimbat oare lupul . . . . . ? ,
Mult aş da să pot avea o fotografie-Roentgen a convingeri
lor *i planurilor lor din momentul în care s'au înscris în noul
partid şi care le e d o r i n ţ a ? . . . oare aşa de iute să-şi fi schimbat
convingerile avute până acuma ? . . .
Apoi să spunem că mulţi, foarte mulţi au fost miniştri,
subsecretari de Stat, etc. în partidele în cari au luptat până acuma şi încă nu odată, ci în repeţite rânduri şi atunci, mă în
treb eu, de ce nu au făcut ceva ispravă ? . . • de ce nu au pro
bat a înfăptui ceva din ceia ce forma şi pe atunci programul
lor de partid ? nu au înfăptuit nimic şi daca atun ci nu au în
făptuit nimic, vor face oare astădi ceva mai mult ?.. Se poate!.,
dar, eu cuget, că mâna puternică, care a format noul Partid, va
trebui să ţină necontenit pe toţi în clesce, să fie o „sabie a lui
Damocles", care să atârne ameninţător şi neîntrerupt deasupra
capetelor tuturora ! . . .
Mulţi s'au înscris în partid, cuget eu şi cred că nu mă în
şel, în speranţa că dar dacă şi aci se va putea face ceva ? —
véd atâţia, despre cari gazetele au scris în trecut multe lucruri
nefavorabile... să fi fost poate pe nedrept ? . . . oamenii tot
oameni rSmân chiar şi dacă partidul are idealuri aşa frumoase
şi scopuri aşa înălţătoare I... Eu cuget că nu partidul face pe om
bun ori rău, ceiace este unul fiecare, aceia se află în el; calib
rul, calitatea fiecăruia este inăscută deodată cu individul; se
poate puţin corecta prin un control sever şi neîntrerupt, nice
când însă nu se poate schimba în întregime; o dicală ceva cam

Tulgară a romanului s p u n e : „din . . . . . . nu se poate face
mătasă! "
De aceia eu cuget, că cei ee vor fi chemaţi să conducă
noul partid vor trebui să fie încontinuu cu ochii în patru şi cu
manile încordate strâns pe fréne, ca aşa la cea mai mică mişcare
•greşită, să poată imediat contrapara şi readuce pe cel ce ar fi
lunecat de pe cărarea strâmtă, dar dreaptă, respective a-1 înlă
tura şi a-1 face pe mai departe inofensiv 1 . . .
Am scris şirele de mai sus înainte de ce a apărut «Regu
lamentul" Partidului „Fr. Ren. Naţ.", în gazetele din capitală.
Cetind acuma .Regulamentul" aflu la'art. 3) următoarele: „poate
•cere înscrierea în partid oricine, care împărtăşeşte cu sinceritate
idealurile superioare, ce-şi propune această organizaţie
apoi oricine, care n u a suferit nice o condamnaţiune
penală*.
Luând în considerare această condiţie foarte corectă şi necesară
pentru partid, mi-a trecut prin minte, că poate pentru mulţi,
•dintre cei ce s'au înscris, nu mi-aş putea băga, fără scrupule,
mftna în f o c ! . . . ce să die însă despre marile masse ale diferi
telor bresle, corporaţii de meseriaşi, muncitori, etc. etc. înscrise
„in corpore'' în ,partid, când este şciut de toată lumea ce ames
tecătură de oameni represintă acestea şi că la ocasiuni, când de
>es. îşi alegeau, mai înainte, membrii în comitetele lor de con
ducere, totdeauna se ridicau proteste şi contestaţii contra unuia
-sau altuia dintre cei aleşi la conducere, ba se publicau în gazete
^şi sentinţele judecătoreşci respestive, prin cari unul sau altul
fusese c o n d a m n a t ! . . .
Ce să mai dicem acuma, când citim dilnic în gazete î n 
scrierea „in corpore* a atâtor şi atâtor bresle, corporaţii etc. etc.
şi când trebuie să ne asceptăm că în o bună di toată suflarea
Tomânească, apoi minoritarii, etc. vor fi înscrişi în partid . . . şi
eu cuget, că între massele celor înscrişi vor fi şi atari, cari se
vor afla, respective se află în conflict cu art. 3) din Regulament,
căci altmintrelea ar trebui să credem, — ceiace ar fi foarte i n bucurător pentru ţara noastră — că în toată ţara nu se află
individi, cari ar fi suferit vre-o condamnaţiune penală ! . . nice
oel mai mare optimist nu va avea curajul a crede aşa c e v a ! . .
In consecinţă eu aş fi de părere, că On. Guvern să trimită
acum la început ordine esplicative tuturor breslelor, corporaţii
lor, asociaţilor, etc. că fiecare corporaţie, etc. să cerceteză în
sînul său şi pe cei ce nu ar corespunde condiţiunii dela art. 5)

să-i şteargă simplaminte din listele de membri ai Partidului
„Frontul Renaşterii Naţionale", căci maî târdiu acest lucru ar fi
greu de dus în îndeplinire . . .
Am scris aceste şire numai şi numai avénd înaintea mea
condiţiunile art. 3) din Regulament, iar On. Guvern va face c e iace va afla de bine în folosul noului Partid ! . . . eu*cuget, că eu,
ca un simplu aderent al Partidului, mi-am făcut prin şirele d e
mai sus, datoria de membru ! ' . . . '
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