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Prim Cuvânt -: 

Starea economică și socială a unei mari părți din: 
„populaţia noastră, trebue să. ne dea de gândit: și să ne 

'zorească a lua măsuri cât-mai bine chibzuite şi cât mai - 
repede. După câte vedem, această nouă aşezare este ce-- 

rută. de mai toate ţările. de pe glob, căci! este nevoe de 

unele schimbări în organizarea socială, - economică, cul- 

turală și politică. 
În ceea ce ne privește, timpurile ce le trăim cer un 

_ standard. de viaţă mai. ridicat la cel puţin.70—809%0 din | 

“populaţia ţării, o „educaţie mai îngrijită a individului, o” 

pregătire mai temeinică, o muncă mai raţionalizăâtă, întă- - 
'rirea „spiritului de economie și asigurarea boalei, 'invali-. - 

dităţii, bătrâneţei şi înmormântării. Planuri admirabile, _ 

Siseuţii savante, dorințe justificate, auzim. de zeci: de -.- 

„ la toate ocaziile; fapte însă puține; și dacă se. fac 

de- unii, se desfac de 'alţii.. | " 

După lipsurile și suferinţele celor două războaie | TNON= | _ 
diale ce le-am trăit, cred că se vor putea pune rai ușor 

în “execuţie unele măsuri, sau reforme. Dacă ar fi să ju- 

decăm însă, cele ce s'au petrecut "după războiul din.1914 

—18 şi cele petrecute şi .repetate în războiul din 1941, 

am fi decepționaţi, căci după suferinţele celui dintâi răz- 

boiu mondial, trebuia să se fi tras multe învățăminte Și 

nu S'au tras. . | - i. 

Cauzele se știu. In cltinoii 28 de ani,a pătruns în 

spiritul multora, credinţa că este natural a se câştiga: 

mult, prin muncă puţină şi a se îmbogăţi repede. Socie- 

tatea “fiind tolerantă şi neluându-se măsurile- necesare 
a la timp, s'a slăbit mult energia și dreapta judecată a 

> 

N !



divid, câ și Pentru stat, celor care ce Tr conducerea 

înţelegere, Nu prin knut; cinste prin » nu prin puşcărie ; şi câștig ceșit din muncă, 
Câștigul să fie bine împărţit, nu unul să ia partea leului, 

“iar altul să înoate în sărăcia care duce la desnădejdi şi 
gânduri rele, |? a 
"Acesta a- fost scopul meu, | experienţă | 

tribui în li 

"când m'am hotărit, după Și observaţii destul de îndelungate, să con. Nii mari, la așezarea și Organizarea vieţei noa- 
_stre Politice, sociale şi economice, cu Speranţa că se vor 
găsi energii cari să pună în executare observațiunile meie.  



| PROBLEME POLITICE 
- Pericolul prin care a trcut [. 

| omenirea, trebue să ne ser- 

-- vească de îndreptar pentru - | 

ceea ce avem de făcut în 

miitor, -



PRINCIP II . 

După anul 1918 unele staie au adoptat noi forme de 

guvernământ. 

In Rusia sa trecut în anul: 1917 dela. ţarism, . 

ia comunism. "In 1922, Italia a adoptat facismul, iar 

în 1933, Germania a trecut dela regimul social-democrat, 

„la cel naţional-socialist. Toate au căutat, o mai bună re- 

“partiție a veniturilor şi a averilor. Rusia şi-a pus planul 

imediat în aplicare, iar "celelalte, sub diferite forme, au 

luat din capital, lent şi progresiv, ajungând să ia din ve- .. . 

nitul omului 8000. Individul a devenit administratorul 

averei sale, din care dă statului 4 din 5 părţi. Un mijloc 

bun găsit, ca fără să depună nici un capital, să aibă un | 

venit sigur şi un administrator gratis. Cât va dura acest: 

sistem ? ! Timpul lămureşte toate în “viaţa omului. După 

experienţa făcută s'a constat că nu este bine să se distru- 

gă nici capitalul, nici tehnica ; cu alte cuvinte, 'clasa bur- 

gheză, cum o numesc economiștii și sociologii de azi. Pro- 

“ba s'a făcut, căci după puţină . vreme, s'a bătut la ușile, 

„băncilor, fabricilor şi tehnicienilor din țările capitaliste 

„europene și americane. - 

Omenirea, sub: toate formele de. “zuvernământ, nu a 

progresat. socialmente, economiceşte, cultural 'şi politi- i 

ceşte, decât când a'ajuns la libertatea muncii și gândirei 

şi când omul a căpătat drepturile sale. Pentru a ajunge i 

„acolo, 'urcușul a fost greu. Au îost lupte de secole până - 

să se înfrângă interesele. egoiste ale unei clase; și etapele . 

au fost nenumărate până să se ajungă la marea izbândă: 

la revoluția franceză din 1789, pe al cărei. stindard sta 

scris: Libertate, egalitate și fraternitate,





9 

supra şi de lipsa de control care de obiceiu duce la bunul 

plac, la servilism și răscoleşte în om toate simţimintele - 

josnice și animalice. _- „ 
Nu pot să nu accentuez nota caracteristică cu care au 

venit regimurile noui la putere: cu placarde de învinuire 

a moravurilor învechite şi cu aducerea unor metode noui 
și salvatoare. Am văzut ce rezultate au avut; și aceasta din 
cauză că cea mai mare parte din. regimuri veneau cu ele-: 
mente ce trecuseră prin vechile păcate şi cari, cu toate că 

fâlfâiau steagul unei lumi noui, au continuat, din nenoro- 
cire, cu aceleași greşeli și abuzuri din trecut, însă pe o 
scară mai mare... -. i „ i 
“Invăţământul ce se poate trage după atâtea. experienţe, 

este că regimul liberalo-democrat, cu anumite îngrădiri - 

și. corectări, este cel mai bun. Că este. așa, ne-o dovedește: 

faptul că trei sferturi din omenire luptă -pentru regimul. 
liberalo-democrat, de oarece aci se garantează libertatea, 

răspunderea şi “dreptul „omului... 

POLITICA — CONDUCEREA Set 
_o țară ca ori! și ce colectivitate, are nevoe deafi con- 

| dusă. Progresul și bine înțeles, bunul mers al unui. stat, - 

nu depinde, în mare. parte, decât de destoinicia, de ener- 

„ gia şi- de moralitatea conducătorilor. Toate aceste condi- 

'țiuni se ţin legate de la un capăt până la celalt al apara- 
tului de” stat. Experienţa omenirii de mii de ani, a' do- 
-vedit că după: cum este conducerea, aşa este şi. poporul. 

" (Nu. toate fiinţele omenești se nasc desăvârşite). Dacă fa- 

milia, organizaţiile sociale şi mai cu seamă conducerea de 
Stat, sunt. atente -şi la locul „competinţei lor, multe din 
lipsurile şi pornirile individuale se pot îndrepta ; iar pen- 
tru elementele care nu pot fi: aduse la. calea cea bună, 

să se găsească. organizaţiuni și instituţiuni de stat, care 
să le corecteze, să le facă. inofensive. şi 'chiar folositoare. 
societății. Românul, în bunul lui simţ, a caracterizat acest . 
adevăr prin zicățoarea : : „Dacă ciobanul este zdravăn hu ..
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întră lupul în turmă“, Organizaţia politică mai nemorită 
„Spiritului poporului românesc, nu este decât cea consti- 

tuţională, fiind așezată pe cele patru principii: libertate, 
proprietate, stabilitate şi parlament având la temelie: 
Regele, puterea legislativă, puterea executivă și puterea judecătorească, * ? | | 

| REGELE 
Experienţa ne 

este cea mai bun 
Tron trebue 'să î 
al țării și numai 
să fie ultima ins 
In cazul când e 

„țării și a inter 
„poată da verdi 
Una din condi 
tice, adică să 

-a dovedit că monarhia constituţională 
ă formă de guvernământ, Succesiunea la 
ie de sex bărbătesc şi directă. Regele este 
al țării, al tuturor și al nimănui. El trebue 
tanță de arbitraj și în cadrul constituţiei. alcă constituția sau comite fapte în dauna - esului general, națiunea este în drept să-şi ctul asupra păstrării sau părăsirii Tronului. ţii este să rămână deasupra partideleor poli- domnească, nu să guverneze. |



_ | | ai! 

vedere politic, însăşi națiunea și este cea mai deplină ga- 

ranţie, că poporul se conduce prin el. însuși. Numai prin 

această formă o ţară este stăpână pe soarta ei și numai așa 

se pot înlătura primejdiile dictaturii ori de unde ar veni. 

ca. - 

CAMERA DEPUTAȚILOR. 

Încep cu ea pentru că este compusă în genere, din ele- 

„_mente relativ tinere şi mai dinamice. Experienţa trecu- 
"tului a dovedit că deputatul trebue să fie cu mare pre- 
gătire, să se fi manifestat în activitatea în numele căreia | 
este trimis ca apărător al intereseelor ei. Principiul călău= 
Zitor la alegerea. deputatului . trebue să fie ca el să aibă 

o ocupație ca agricultor, meseriaș, industriaș, comerciant, E 
intelectual sau o profesiune liberă. Numai astfel se poate 
avea un parlament compus din - cunoscătorii diferitelor - 
probleme ce se aduc în parlament, spre a îi legiferate. | 

Deputatul spre a fi eligibil, să aibă 35 de ani, pe lângă i 

o diplomă, să aibă experienţă într'una din îndeletnicirile 

din țară şi să fie cu prestigiu moral nediscutat. Cât timp 
are mandatul de deputat,:să nu-aibă alte funcţii, sau în- 
sărcinări şi nici consilii: de administraţie. Cinci ani după 

„terminarea mandatului, să nu ocupe funcțiuni publice. 

Pentru că un deputat nu se poate ocupa decât de man- : 
datul său, trebue să fie plătit atât cât îi cere rangul situa- 
ției sale, înţelegâna însă, să nu ducă.un trai luxos și să 
facă cheltueli pe socoteala statului. | 

Legea electorală şi regulamentul Camerei urmează să 
prevadă şi alte: condițiuni de amănunte. 

Spiritul constituţiei din 1866 era acesta: şi e bine. să - 
„Tevenim la el. Am asistat în legislaturile de la 1901 şi 
1910, când un merituos profesor - universitar a fost silit 
să-și dea demisia din parlament pentru-că a preferat să - 
fie director al teatrului naţional, funcție incompatibilă cu 

"un mandat parlamentar. Tot atunci, a trebuit să pără- | 
sească banca ministerială un ministru de mare 'valoare -
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„tehnică, pentru că secretarul său general, din minister ' 
“admisese o licitaţie unde se plătise 20 de bani mai mult 
" “la băniciorul.de ovăz, decât era preţul pe piață şi pentru că se constatase că intervenise anturajul ministrului. „ Concluzia este că cine voeşte să fie deputat, pe lângă competinţă trebue să aibă 'un trecut ireproşabil, iar pur- „„tarea şi cuvântul lui să fie un. exemplu pântru ceilalți. Cine nu are aceste calităţi, nu are ce căuta în parlament. 

Durata parlamentului : să fie de 10 ani; la cinci ani 
să se preînnoiască jumătate din numărul deputaţilor, prin eșire la sorți. | A a „.. “ Deputatul care lipsește. întrun an, de 10 ori, fără ab-.. -senţe motivate, să fie de drept considerat ca demisionat. Leafa nu se plăteşte decât pe zilele cât a lucrat în par- „ lament, sau în concediul aprobat. Orice deputat când se 

_TYândul lor, să fie datoare a prezinta observaţiile şi ms- . moriile lor ministrului respectiv, în timp util. Astfel se poate împiedica votarea unor legi nepregătite, şi cari să nu aibă soarta unor legi; care nefiind bine studiatee, au trebuit - să fie revizuite, Chiar. înainte de a “fi puse în aplicare. Discuţiile legilor se vor face în comisiile sau în secţiile Camerei, iar în şedinţa plenară, fiecare partid Îşi va ex- „ Pune Programul principiilor. sale prin cel.mult frei re- prezentanți..  .. - Ma Du
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sorţi, se va reînnoi jumătate. Alesul, pe lângă ondiţiunile | 
cerute pentru deputaţi, va trebui să aibă o vârstă „de 
45 de ani, o activitate de 15 ani în câmpul îndeletnicirei 

în numele căreia-a fost ales ca reprezentant. a 
Inalta Curte de Casaţie, Armata şi Academia-să aibă în 

Senat unul sau doi reprezentanți, după cum se va găsi 
„de cuviință. 

"ALEGĂTORUL 

“Fiecare cetățean începe cu îndatoriri către ţară şi se- 
menii săi, având în acelaș timp şi dreptul de a-și alege 
reprezentanţii, care sunt chemaţi să alcătuiască . legile, 

„să controleze aplicarea lor şi să urmărească dacă guver- 
nele își îndeplinesc sarcina. Cetăţenii sunt chemaţi să-și 

„dea votul pentru: . SI a 
Conșiliul comunal, județean, Camerile - profesionale, * 

Camera deputaţilor și Senat. MR e 
Trecutul ne-a dovedit că dacă alegătorii sunt conștienți - - 

şi “nu-și trafică votul; trimit: reprezentanţi demni - de. 
locul ce. trebue să-l ocupe.. De.altfel se. şi zice: cum . 

sunt conducătorii, așa: sunt și alegătorii, aşa precum, de-'_ 
„ „asemenea: şi conducătorii Sunt după calitatea alegători- 

lor. Maturitatea 'alegătorului pentru consiliile comunale 
să fie la 25.de ani, pentru Cameră 30, iar pentru Came= 
rile profesionale și Senat 40-45 de ani, .  - a 
"Dacă sa adus oarecare învinuire „corpului electoral, mare parte de vină o „poartă parte -din. conducători şi aleşi, care au căutat să exploateze „nepregătirea, nevoile. 

şi inconștienţa unor alegători. Prin aceasta nu vreau să 
Zic că unii alegători nu au şi” ei o. mare parte: din vină. Trebue însă o penalitate pentru cei ce, prin dife- | „rite mijloace, induc în: eroare pe alegători; de asemenea 
și pentru alegătorii care își vând” conștiința celui, care le 

„dă mai multi. Alegătorul' are menirea, și chiar datoria, să facă controlul: dacă alesul său își. îndeplineşte obliga- 
„iunile luate. Acest drept, pe care îl are orice. cetățean, . -
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fie alegător sau nu, de a se interesa, îi revine pentru că el contribue direct sau indirect la cheltueli e Saca Greutățile prin care am trecut în ultimul timp, u ta cata atribuit lărgirei votului, De sigur că și aceasta cae "una din cauze, dar cea mai mare şi de neiertat Dei ci la cei ce l-au înşelat cu făgădueli nerealizabile. Dea „a plecat Tăul, de acolo trebue.să plece şi insănătoşirea. 
PARTIDELE POLITICE 

Cârmuirea statelor, în lunga lor experienţă,- a iei „tat că guvernele nu se pot sprijini decât pe elemente _ ce sunt animate de aceleaşi idei, în ceea ce priveşte con- cepţia și aplicarea legilor. a După secole de încercări şi dibuiri, s'a ajuns. la con- 3 ă de conducere'a unei ţări, este 

şi lucrează în numele 

icarea legilor, să ; nedreptățiți şi să sprijine pe cei oropsiţ - Istoria Parlamentarismului -din "liberale şi cu regim constituţional democrat, arată că nu este bine să fie “prea multe partide într'o țară, pentru Că atunci în-! 
cepe supralicitația şi demagogia. De asemenea, Sa con- 

a apărarea celor 
i, 

ţările 

e
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statat că numai guvernările lungi își pot aplica progra= - 
mul. Anglia, Franţa, Germânia nu au progresat: decât în 
timpul guvernelor. care au durat 30-40" de ani. . 
Anglia, țara „liberalismului și a parlamentârismului . 

constituțional, mai bine de un “secol și jumătate! a fost 
guvernată de cele două partide clasice: liberal Și Con-. 
servator. Guvernele au fost întotdeauna de lungă. du- 
rată, căci numai așa au: putut să pună în aplicare pro- 
gramele lor. In acest timp'au înglobat în ele multe gru- . 
pări apărute. din nevoile “vremei în arena politică. Ele 
canalizau curentele noi. Când ideea socialistă. și umani- . 
„tară a prins rădăcini în massele lucrătorilor şi când par- 
tidul liberal englez nu a înţeles, la timp, acele năzuinţe, 
în Anglia a luat naștere partidul laburist, pentru că in- 
dustria desvoltându-se din an în: an, în ultimul secol, 

„se mărea massa lucrătorilor şi a problemelor care aștep- 

, tau soluţionare dreaptă şi urgentă. - . - 

Stărui asupra acestei chestiuni pentru că în țara cla-. 
sică a parlamentarismului . constituţional, în momentul 
când s'a constituit al treilea partid, cel laburist, partidul 
liberal 'care este unul din cele două partide vechi. și cla- 
sice ale Angliei, dacă nu a dispărut, trece prin momente 
grele, _ tă pl - 

Când noi ajunsesem. la 22 de partide, aceasta arăta 
starea bolnavă a politicei noastre, a a supralicitației și de- 
"magogiei în care căzusem. | 

A- fost o.mare greşală.că s'a lăsat. să:se ajungă aci. Slă- 
biciunea duce în totdeauna la dezastru. După cum este. 

O greşeală de a avea douăzeci şi "două de partide, şi mai 
mare greşeală este să fie un singur partid, şi să se > pună, - 
nădejdea numai într'uri singur om. ! sa i 

Cei o sută cincizeci de. ani de parlamentarism în An- 
glia și chiar dn țări cu mai puţină vechime decât cel en- 
glezesc, au dovedit că nu este bine-să existe, mai mult 
de două partide într'o țară, însă trebue să se ia măsuri 
strașnice contra conducătorilor şi aleşilor. care “înşeală 

N. -.
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buna credință a alegătorilor precum și în contra alegă- torilor, care caută să profite, în dauna țării, de dreptul dat. | . - 
- - Parlamentul și partidele politice, constitue forma de ÎN guvernământ cea mai liberală şi cea mai democrată, bine * înţeles, să nu iasă din anumite norme cerute de bunul mers al ţării și a] simțimântului moral. 

OMUL POLITIC 

„A face politică, adică a se devota treburilor țării, | înseamnă -a-și părăsi ocupațiile personale, a se dovota [i a treburilor țării, ; înseamnă a face apostolat. Aceasta a ÎN fost. temelia pe care a fost alcătuită în. 1866 prima noa: 
înaintașii noștri, prin mișcările din 1821, 1848 şi 1859. N Ea "Unele partide, îndepărtându-se „dela respectarea acestor - „ „Principii esenţiale de guvernământ, au falsificat în 

„cursul anilor, menirea. omului politic. S'a ' ajuns acolo, | penţru că s'a luat politica: drept mijloc de căpătuială şi, din nenorocire, . chiar de afaceri. Iată deci, că numai „ oămenii sunt de vină, căci se depreciază cele mai înalte _ aSpiraţiuni şi Organizațiuni necesare bunului mers'al. „țării, fără care n'ar progresa şi | 
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om politic, s'a ajuns ca mulți oameni politici să-și piară 

din prestigiul lor, „ o, 

Regulamentul parlamentar din 1866, mergea aşa de de- 

parte, încât prevedea că parlamentarii nu pot fi furnisori : 

sub nici o formă la stat, judeţ şi comună. | 

Acum, arfi necesar să -nu figureze în nici o afacere: | 

sau întreprindere care lucrează cu autorităţile statului. Așa," 

precum se cere. clerului, justiţiei şi armatei să îndepli- 

nească anumite condițiuni, “este nu: numai natural, dar 
chiar indispensabil, să se ceară pentru uri om politic. Cine 

nu poate îndeplini aceste condițiuni şi nu are disciplina: 

„de a'se. supune acestor obligaţiuni, să nu facă politică 

. 

“inferioare în, viaţa poli tică, sunt în. „mare arte. de inăPENTRA 
| ţa poli P “(UNIvERSII 

&, 
CL cuni 

şi să-şi urmeze în linişte. ocupaţiunile de bun cetăţean. 

Politica - însemnează apostolat, muncă, grije şi. sacri- 

ficii. Cine nu este: în stare să dea ţării şi semenilor! săi ! 

acestea, să nu' facă politică.. « 
'Trebue însă. ca fiecare cetăţean să-și fată datoria că-: 

tre ţară, “Gâna 'votul celor ce-l .merită şi cari. lucrează - 

pentru binele obştesc. Pătrunderea în. politică a elemea: ; 

telor fără educaţie sănătoasă, fără pregătire și cultură > 

aleasă, fără simţul moral şi al răspunderii și mai 'ales 
fără suflet, a. făcut 'ca prestigiul : oamenilor politici să .. 

serie şi s'a manifestat”, în .ea ca element ales. Din ziua! 
în care s'a hotărît: să “lucreze pentru colectivitate, tre- : 

burile: sale cad pe planul al doilea. Inţelepciunea' popo-: 

rului a, “caracterizat acest adevăr prin zicătoarea : „Cine 

umblă după 'doi .iepuri nu prinde nici unul“. Aceasta a: 

fost şi cauza -pentru care mulți oameni politici” din tre- 

cut au intrat bogaţi în politică şi au ieşit sărăciți. : | 

Cine nu este pătruns de ideile fundamentale ale revo-.- | 

lutiei franceze:. libertate, egalitate şi fraternitate, nu poa- - 

te înţelege sufletul adevăratului: om politic şi nu are.ce: 

căuta în clasa conducătorilor. | a i 

'Trebue să se recunoască, că “dacă au pătruns elem     

   

scadă. Om politic. nu poate fi decât acela care are o me- .. 

SOT:



„stat și principala bază 

"vremea aceea, pe când 
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și cetățenii, pentru. că au ridicat în aceste situaţiuni pe cei.ce au făgăduit şi au corupt mai mult. Au fost cazuri când alegătorii s'au căit de fapta lor, dar ce folos: se dăduse deja foc casei. Opinia publică trebue să înfiereze și să sancționeze fără ură şi fără slăbiciune, pe toţi cei - „ce. o induc în eroare şi o speculează ! Se aruncă de obi- ceiu vina pe lărgirea votului. Dar nu sunt cei mai vino- vaţi acei cu licenţele şi doctoratele în buzunar, cari în- „ șeală buna credință a alegătorilor ? 

PUTEREA JUDECATOREASCA 
Justiţia este una din pietrele fundamentale ale unui 

In 1899 Când eram în Anglia, președintele tribunalului - 
„era plătit cu 30.000 Șilingi pe lună, sau 37.500. lei din. avea o leată de 6-800 lei. Oricât ar fi fos în România, totuși diferența era prea mare. | 

. =
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In organizația: judecătorească de astăzi cred că ar. fi 
bine să se dea o mare atenţie. celor două instanţe din. 

comună şi anume: consiliul de împăciuire şi juriul de 
„judecată: comunală. Orice diterenă iscat între locuitorii” 

unei comune să vină mai întâi în judecata consiliului 'de 

împăciuire şi dacă nu se împacă, vin la juriul din: fie- 

care comună. Dacă nici aici nu se ajunge. la 'împăcare, 
atunci trec în judecata “instanţelor superioare. Dosarul 

începe de la consiliul de împăciuire. Termenul de jude- 
cată în comună, să fie de 8 zile; iar în, celelalte instanțe 

de 20 de zile, Nu mai multe amânări, decât două. , 

Dacă nu se va scurta termenul de judecată și nu se va 

“simplifica procedura, justiția nu şi-a îndeplinit menirea, 

lăsând-pe împricinaţi la discreția şicanelor cunoscute: din 

zilele noastre. Trebue să iasă împricinaţii din “chinurile 

de 'astăzi şi să dispară strigătul de durere : şi disperăre 
„e mai bună o învoială. strâmbă; decât o judecată dreaptă“, 

precum și legenda, din nenorocire adevărată uneori, „că 

sunt. procese lăsate. moştenire. fiilor și nepoților“. a 

„Poporul, care pierde încrederea în justiţie, biserică şi: 

„ „armată, e un popor nenorocit şi nu i se prevăd zile bune, - 

PUTEREA EXECUTIVĂ  -- 

Experienţa a arătat că -dacă aparatul administrativ 

este la înălțimea  chemării lui, tot mecanismul statului 

merge bine şi cetățenii sunt mulțumiți. Acest adevăr nu 

sa înțeles. de unii, 'care au' "trecut pe la conducerea sta- 

“tului. In 1903 se străduia guvernul liberal, să facă din 

administraţie o a doua magistratură, şi era un început 

“încurajator. Din nenorocire însă, nu s'a urmat de toți. 

această preocupare. Au. fost mulţi conducători care nu 

-au putut rezista : insistențelor prea mari: ale unor" alegă=: 

tori, sau chiar simpli cetățeni, orbiţi. numai de interesele 
lor, cari nu ţineau seama de. respectul legilor şi poate, de 

suferinţele multora. Pe lângă. înclinarea de. a călca drep- 
i, 

va



turile altora, când este vorba de a le satisface pe ale lor, 
aparatul nostru administrativ mai sufere şi pentru că 
se creează organizaţiuni noi, fără să aibă fondurile ne- 

cesare cerute de v bună funcţionare, astfel că se fac-chel- 
tueli inutile şi nu se ajunge lă rezultatul urmărit. De „mai bine de 40 de-ani duc o luptă în această direcție şi sunt puţini care mă înţeleg, . * 
-” Pentru ca aparatul administrativ al statului să fie să- nătos şi să, funcţioneze bine, trebue să îndeplinească ur- 

” tivităţii lor din trecut, | | „Secretari generali de ministere să fie de specialitatea ministerului unde au fost chemaţi să colaboreze, : şi să aducă bogata lor experienţă. 

» în genere, al departamentului, 
ele mai frumoase roluri în stat. cere o pregătire deosebită, muncă » pe lângă prestigiu şi
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de prefectură, care prin meritele lor, să poată ajunge. 

"până 'la inspectori administrativi. . i 

Primarul fiind conducătorul primei celule. din 'stat, 

merită 'o mare atenţiune. Trebue să aibă un tiu, pregă- 

tire'şi să fie un bun gospodar... n 

Funcţionarii.. Fără funcţionari pregătiți, energici,: cu 

dor. de muncă şi morali, nu se poate avea un cadru sănă= : 

tos al statului. Să se pună mare grijă în -selecţionarea şi 

„numirea lor. Salariul lor să fie echivalent standardului. de 

viaţă, pentru a nu fi: puși. în situaţiuni grele de traiu, „de 

unde izvorăsc cele mai.multe nereguli. Să fie: puşi la adă- 

post de orice. atac din afară, atunci când îşi . îndeplinesc . 

datoria. Să înceapă de la cel mai mic grad şi să „poată 

urca la cele mai înalte trepte ale autorității în care ser- 

vesc, graţie calităţilor lor. 

Stabilitatea. Să nu fie lăsaţi funcţionarii la bunul plac 

al oamenilor zilei. Numai aşa pot aplica legile şi lua mă- 

surile cerute. Funcţionarii necinstiţi și neconștincioși să-şi. 

„piardă postul şi să fie aspru pedepsiți « ca să servească de - 

exemplu şi altora. n 

Judecata funcţionarului. Instanţa ' să. fie constituită . 

din judecători de carieră şi apărarea să se facă de un func- 

ționar din cariera lui. In asemenea măsuri nu trebue nici. 

ură nici părtinire. ; . - | 

Salariul funcţionarilor să aibă la bază plata muncii şi 

a gradului .funcţiunii .ce exercită, precum şi a „standar-. 

„ dului de viaţă a sa şi a familiei sale, fără nici un lux. 

“Orele 'de lucru efective, să fie 8—10, din: „cele 24. Unele 

din îndatoririle esenţiale ale funcţionarilor din toate gra- 

„dele şi. din toate instituțiunile . de stat și particulare 

sunt: | . 

Simplificarea formalităţilor, rezolvirea pe loc, a cere-, 

" “zilor şi buna cuviinţă. către public. - - 

Descentralizarea trebue făcută imediat. cele mai 

multe. chestiuni să se resolve mai întâiu în comună, cele 

mai grele în judeţ şi numai cele de principiu, la minister. 

- 

N 
+ 

1
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In nici un'caz chestiunile contra legii şi abuzurile, să nu mai fie aduse la minister ca să nu răpească timp organelor statului cu rezolvirea lor. Cei ce calcă legile, precum și cei care ajută să le calce-să fie declaraţi complici și pedep- siți. Numai astfel sar curma intervenţiile necinstite Şi s'ar face economie în lucrările statului. Grija conducătorilor serviciilor de: stat să fie ca să desvolte în fiecare func- ționar inițiativa: 'să: 'nu 'se facă 'din 

nizarea puterii executive, . voiu- “termina prin a arăta alcătuirea şi. conducerea 'celulei. de bază a: statului, care este satul, e:



  

SATUL 
Satul este prima aşezare a omului după viaţa lui de 

nomad, când a simţit nevoia de a nu mai hoinări, şi dea. . 

se stabili pe loc. De acolo a plecat. începutul civilizaţiei. 

Satul este prima celulă a unui stat constituit. Se cuvine 

„deci săi se dea cea mai desăvârşită atenţiune, fiind temelia 

pe care.se razimă o nație. Din sat se ridică energiile şi 

pornesc elementele, ce prin muncă. şi valoarea lor-pot 

urca treptele cele mai înalte ale societăţii. Acest ade- 

văr nu a fost înțeles, sau, mai'exact, a fost neglijat de 

mulţi conducători sociali, culturali, „economici şi politici, | 

din care câuză au decurs atâtea lipsuri, -suferinţe şi tur- 

burări sociale. e 

Voiu căuta, pe cât îmi este cu putinţă, să dau un ca- 

âru al satului, să arăt cum ar trebui,să fie organizat în 

zilele noastre, rămânând ca alţii să supriime cele ce nu se. 

mai potrivesc vremei, 'să se adaoge ceea ce mi-a scăpat, 

sau ceeace timpurile vor, cere. Nu ştiu dacă am puterea de 

a convinge, aşa cum doresc. și caut eu, pe conducătorii âin 

sate, cari au menirea de a aplica legile și cari să ia toate 

măsurile ce duc la ridicarea. nivelului sufletesc, moral, 

intelectual şi material al sătenilor. “Toate aceste înclinări 

şi năzuinţe se găsesc la țară, şi nu rămâne, decât să fie 

înţeleşi şi sprijiniți în bunele lor năzuinţe, căci nu: sunt 

numai ale lor ci ale societăţii întregi. » a 

, Vremea pierdută şi frământările sociale cer să se pro- 

cedeze cât mai repede, cu metodă, cu tact şi cu suflet. . 

Sunt sigur că scopul se va ajunge în mai scurtă vreme 

decât o bănuim. Susţin aceasta, bazându-mă, pe multele 

dovezi ce le-am avut în viața mea. Câna satele au fost 

. , 
. a „€ . " | E
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convinse” de folosul și însemnătatea unei idei, ca prin 
„minune sau pus cu toată încrederea şi toată energia la 

" lucru. Dorinţa de civilizaţie şi de mai bine damneşte în 
sate şi ar fi păcat să nu fie ajutată. Spre a ajunge la 
acest ideal, trebue ca aşezarea administrativă, morală, 

“tate morală, ȘI, pe câ 

„de seamă din co 
„zece ani. Să fie scos de sub orice 

culturală, economică şi socială să fie sănătoasă. Nu este 
destul să se facă organizarea; ea trebue să meargă în pa- 
sul vremei, pentru că nimic nu este etern și ceea ce axis- 
tă azi, poate să nu corespundă zilei de mâine.: 

ADMINISTRAȚIA SATULUI 
"Fără organe bine pregătite și morale, nu se poate avea 

o administraţie bună, care să. aplice legile și dispoziţiile 
autorităților superioare ; altfel, orice muncă e :zadarnică. 
Pentru a 'avea funcționari câpabili și cinstiţi trebue să 
fie plătiţi, așa încât'să poată avea asigurat un traiu mo- 
dest, civilizaţ, . | 

; Cine: doreşte lux, să-l facă 'cu banii lui, iar nu pe spi- narea statului, sau a cetățenilor, In 1903, Partidul 'Naţio- nal Liberal ă căutat să facă din poliție şi din administra- 
ţia. comunală. și “judeţeană a doua magistratură. Progrese 
s'au făcut, scopul definitiv însă nu s'a ajuns, din cauză că neplătindu-se suficient slujbaşii,: nu s'a putut face se- “lecţiunea cuvenită. Orice sacrificii s'ar cere, trebue să averi o administraţie bună, pentru că, în mara parte, de “Ga depiride! bunul: mers al: țării, .: - 
- “PRIMARUL. Să fie pregătit, bun. gospodar, cu: auţori- - | ât se poate, la un nivel mai! ridicat decăt ceilalţi. Perioada să fie qe 5—10 ani. „ “Consiliul comunal, Să fie alcătuit din oamenii cei: mai 

mună, Durata consiliului să fie de cinci— 

a. joase, dar: drept, iar nu „Consiliul să se constitue. cu membri din toate - cătunele şi reprezentanţii tuturor îndeletnicirilor din sat. 4



NOTARUL. Să fie absolvent cel. puţin-a 8 clase li-: 

ceale. Să aibă un an al şcoalei: speciale de notari. Regis- 

trele și mai toate actele. să fie tipărite şi să complecteze Ă 

numai anumite amănunte. Orele de serviciu să fie de la 

8—12 şi de la 2—6 iarna, iar în celelalte “ “anotimpuri, Ă 

- să fie dela 8—12 și 3—7. Să nu aibă altă ocupaţie decât: | 

aceea dela primărie, Să nu lipsească: dela orele de servi- 

ciu sub nici un "pretext, sau să fie hărțuiţi pe drumuri, 

cum.se întâmplă de obiceiu. . ao | 

Telefonul şi radio vor fi organele de transmitere ale 

ordinelor urgente şi poşta pentru cele de detaliuri. Pri- | 

-marul, și notarul nu vor avea altă menire: decât aceea de 

a executa ordinele primite şi de a raporta execuția - -lor. 

SECRETARUL. Să aibă 4. clase gimnaziale și un an al 

şcoalei. practice: 'de secretar comunal. El face poşta și:pri- 

mește ordinele la telefon. Când se va introduce radio în. 

administraţiile statului, va primi și va: trece 'în.- registru. - 

dispoziţiile primite. Dacă banca. populară. va face înca- 

sări și plăți. pentru comună, judeţ, stat, alte. inistituțiuni 

„ale statului şi private, cred că secretarul va face parte din 

“funcţionarii băncei cu delegaţia comunei, “aducând servi- 

cii atât instituţiei cât şi comunei. | Da 

- Poşta, Telegraful şi: Telefonul. -Vor îi atribuţiile secre- 

tarului comunal, acolo unde nu există agenţie sau oficiu 

„al: PTT. Telefonul, pe lângă serviciul public, este „mijlocui .   
  

prin care prefectura aă ordinele urgente în comună şi pri-! - 

meşte, "8in judeţ, informaţiile urgente. Fiecare” comună 

trebue. să. aibă telefon. Să instaleze: și 'să. întreţie! linia | 

„telefonică, şi telegrafică, pe distanţa .cât trece pe. terito- 

riul. său,: având: răspunderea. şi. paza ei: a 

RADIO. Ar trebui să fie instalat cât mai repede î în: i ad- Ă 

ministraţiile statului. Fiecare comună trebue să aibă” un 

aparat de radio. Secretarul va îndeplini funcțiunea de ra- . 

diofonist.. Va învăța manipularea lui, urmând şcoala spe- i 

cială. Registrul unde se. transcriu ordinele: şi dispoziţiile; 

va fi unul. din cele:mai de seamă ale comunei. Ministerele,



A 
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de comun .âcord cu prefecturile, vor întocmai programul de 

a transmitere. 
- JIANDARMUL. El ține liniştea în 'sat. Aplică şi exe- 

cută aispoziţiile autorităţilor. Trebue să fie un element 

pregătit, de carieră: şi suficient plătit. Rolul lui în sat 

este foarte important și de aceea trebue pregătit de au- 

' torităţile superioare ca să : corespundă acestei situaţii, 

şi ca să poată fi la înălţimea e chemării sale din toate punc- 

„tele de vedere. 
"PAZNICII COMUNALI. Sunt foarte necesari. Ei tre- 

„bue să aibă o anumită şcoală şi gradaţii. Funcțiunea lor 

să fie sigură, şi nu temporară. Să supravegheze câmpul 

şi să raporteze zilnic autorităţii comunale. Locuitorii in- 

- fractori să fie amendaţi şi executaţi pe loc, cu drept de 
“apel. Nici o vită sau locuitor să nu iasă noaptea la câmp. 

+ Cină nu 'respectă această dispoziţie, să fie pedepsit. 

Vătăşelul. Este numit în serviciul primăriei și în nici- 

"un caz să nu facă servicii la nici i unul, din funcţionarii co- 
munei. 

' PERCEPTORUL. Cred că e mai bine ca încasările şi 

“plăţile comunei, ale judeţului, ale statului, ale instituţii- 

lor statului și particulare din, comună, să se facă prin 
banca populară. S'ar: economisi „timp, “transport şi chel- 
„tueli. Perceptorul ar fi un funcţionar al băncii, cu dele- 
gaţie specială din. partea ministerului: de finanţe pentru 
încasarea contribuţiilor. Va avea cel „Puțin 3—4 clase co- 
merciale şi un an de şcoală specială pentru perceptor. 
PICHERUL. Supraveghează lucrările din circurmnscrip- 

ţia sa. Urmărește executarea. lucrărilor ce trebuesc făcu- 
te în cursul anului. Raportează « ce este de făcut în cam- 
pania viitoare. 

- CANTONIERUL deşi criticat, este foarte necesăr. Me-, 
nirea lui trebue să fie scoaterea locuitorilor la lucru şi su- 

- Praveghereă lucrătorilor, cu îndatoririle - -de astăzi. In 
timpul „campaniei, va fi toată ziua pe Şantier. Presta- 
ţia este necesară la noi pentru încă 30-50. aa arii



  

  

Cine vrea să: plătească, este liber; însă, în conformitate 

cu costul zilei de lucru în comună. Braţele disponibile din 

comună ar găsi: astfel o întrebuințare. Programul de lu- 

cru în. fiecare sat, se va face consultând locuitorii, pen- 

tru a nu fi scoşi la lucrări tocmai în timpul muncii câm- 

pului.. Să se stârpească neregulile din trecut, “petrecute 

cu prestaţia. Lucrările efectuate să se ia în primire ime- 

diat. a Da 

MOAŞA. Fiecare comună să aibă o moaşe. Pregătirea 

moaşei trebue să fie de 4 ani la şcoala de. moașe şi 2 ani: 

la școala de infirmiere 'vizitatoare. Moașa, pe lângă naş- 

teri şi îngrijirea: femeilor lăuze din sat, va îndeplini şi 

funcţia de a supraveghia higiena satului şi îngrijirea Co- 

. piilor din comună. Va vizita cel puţin. odată pe lună, ca- 

sele locuitorilor, semnalând doctorului plășii: şi agentu- . 

lui sanitar, bolile ce se ivesc în comună. Va putea îace 

unele injecții, îngăduite de, serviciul sanitar. Va aplica 

programul medicului primar al judeţului şi plăşii. 

De sigur, această organizare cere mai mulţi ani, perso- 

nal, pregătit şi fonduri suficiente. Trebue însă început în. 

fiecare judeţ şi în cât mai multe. comune, "bine înţeles. 

după fondurile și personalul ce-l -vor avea. Experienţa 

trecutului ne-a arătat că dacă programul nu este bine al- 

cătuit şi practic, să nu se înceapă, căci altfel, se fac chel- 

tueli în zadar. : . - Si 

“ AGENTUL SANITAR. Prin mărirea atribuţiilor moa- 

şelor comunale, agenţii sanitari pot fi numiţi pe o cir- 

cumscripție de mai multe comune. El trebue, bine înţe- 

les, să aibă o şcoală 'specială și să dea ajutoare urgente 

în unele cazuri de boală. Va: executa programul alcătuit 

de serviciul sanitar. judeţean. Nu va avea altă ocupaţie 

decât serviciul său, ceea ce înseamnă că nu va lipsi nicio: 

zi din comuni şi circumscripție. . . 

AGENTUL “VETERINAR. Până ce se vă face educaţiă 

creşterii, îngrijirii, selecţionării şi desfacerii vitelor şi a 

proauselor lor, rolul agentului. veterinar este de cea mai 

Sa „97 -
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"mare: importanță, plugarilor noştri, El aplică programul serviciului veterinar, al judeţului. Nu poate avea altă 
ocupaţie. decât funcţia sa. Va vaceina anual toate vitele din sat şi de câte ori va: fi nevoe, în caz de molimă. Ni 

Sătenii vor fi obligaţi să-şi. vaccineze vitele şi păsările, „de câteori va fi. nevoe “în cursul anului. In acest scop, ministerul va avea depozite de vaccin în toate capitalele “de judeţ, iar agentul veterinar va face comandă la depo- - zitul de judeţ, care va avea obligaţia ca imediat ce pri- ” mește. comanda, să 'expedieze vaccinul. Va .supraveghia “bolile vitelor şi va raporta imediat cazurile, luând măsu- rile necesare. Va supraveghea. monta vitelor și va lua "măsuri ca monta să. nu se facă decât cu. reproducători autorizaţi. In oboare,. să nu se mai. îngădue să intre vite fără: certificat.” de. vaccinare și „de sănătate, spălate, şi " pieptănate, | 

„CULTUL, BISERICA 
“Biserica e | ste țemelia unui stat, Baza bisericii este mo- rala și curăţenia suflete
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sitate, să aibă, mai: “presus: de. toate, iubirea : și înţelegerea N 

misiunei 'sale.. Preotul reprezintă. partea morâlă și sufle=: 

tească' a omului; el. însuși trebue să se înalțe la culmea . 

chemării sale. Preotul care nu are acest. dar, nu are ce 

căuta în serviciul bisericii. Să nu se amestece în. politi-: 

că, fiindcă sa văzut cât a înjosit acest amestec haina 

preoțească și câte neajunsuri a. adus bisericii şi credinţei. 

CÂNTĂREȚUL. Să aibă şcoala de cântăreț. Să-și în- 

Seplinească serviciul cu' dragoste şi înţelepciune. Pe cât: 

se poate, să nu aibă alte funcţii și dacă. are, să îie cât mai 

aproape de biserică. - | 

_PARACLISERUL. Să fie un om credincios şi moral. 

"CORUL, „Copiii din şcoală: să alcătuiască corul. biseri- 

cesc. Preotul; cântăreţul şi. învățătorul să se ocupe. de. 

pregătirea copiilor. Dacă comuna are mai multe cătune IN 

și biserici, să fie câte un cor la fiecare. 

BISERICA, CURTEA: EI ŞI CIMITIRUL să fie un e- 

xemplu .în sat,. prin îngrijirea și curăţenia lor. Să se „des-. 

volte -cultul morţilor, nu atât prin pomeni, cât „prin xes- : 

pectul memoriei mortului. Elevii şcoalei. primare să, lu 

creze la curățirea şi înfrumusețarea cimitirului. 

"CULTURA ŞI ŞCOALA... Sg 

Nu cred să mai existe: O: minte sănătoasă, care să nă-și. - 

dea seama de. marele rol ce are învățământul în viaţa și 

destinul popoarelor. Lipsa învățământului nostru rural --. 

se datorează faptului că nu s'a ţinut seamă, că diii "100: de. îi 

elevi, ce trec pe băncile şcoalelor dela sate, 80—90 rămân." 

în localitate şi abia. dacă-10, sau cel mult 20, merg în şcoli 

superioare. . Aceasta - fiina realitatea, trebue făcut un” 

program, care să. dea copiilor cunoștințele necesare ocu-,, 

„paţiilor lor de mai târziu. :Cunoașterea regulei de trei, a 

dobânzii compuse, ă asociaţiilor, a 'aliagiilor și a 'altora la 

fel, nu le foloseşte la nimic în viaţa lor. de mâine. 

Părinții, de asemenea, nu: 'se gândeau decât să-și vadă 

„copiii funcţionari și să iasă din mediul satului. Setea de 

Da
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" <ultură a fost aşa de mare, încât unii Şi- au vândut pă- mântul sau boii, numai și numai ca să -și întreţie copiii 
putut s'o termine, 

Şi a muncii grele, ci cu disprețul meseriilor, făurindu-şi un; ideal din ocuparea. unei funcțiuni, :-Conidutătorii Politici, sociali, economici, părinții și în- vățământul trebue să. pregătească tineretu “Surile, : ca atunci, când “Părăsese Școala şi vieţii, să aibă. unde munci, iar munca lor. " Sigura un trăi bun, Fiecare tânăr trebue s deletniciril& țării şi mes rățișeze cu drag și să nu 

intră în lupta 
să le poată a-.. 
ă se încadreze | 
eria ce își va. 
aibă alt ideal , 

E . 

l și să ia mă- .-
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"pătă copiii prima. disciplină, şi prind drag, de carte, pierd 

din timiditate; li se înlesnește intrarea în şcoala primară 

şi nu li se vor părea începuturile grele, ceea ce se întâmplă 

cu cea mai mare parte din: tineret, in care câuză încep 

prost școala. : - , | 

CURSUL PRIMAR. să fie cât mai puţin încărcat, cu: 

teorie. Programul să fie făcut cât: mai potrivit nevoilor 

satului. S'a dovedit că după cum începe copilul clasele 

primare, bine sau rău, tot aşa urmează şi pe cele supe- 

rioare, dacă merge mai departe cu învăţătura. De. aceea 

metoda şi “programul cursurilor primare | au mare impor- 

tanţă. | 

| Cursul complimentar. Băeţii şi fetele după terminarea 

şcoalei primare, dacă nu. merg mai departe, trebue. să 

facă un curs complimentar în sat până la vârsta de 15 ani... 

Să fie aduşi de 4 ori pe. săptămână la cursuri în răstimpul 

dela 15 Noembrie la 15 Martie. Programul acestor cursuri 

trebue să cuprindă numai cunoștințele practice, la care co-. 

pilul este chemat în viața şi în activitatea lui viitoare. A- 

cest program este. de 9: foarte: mare. însemnătate şi ar fi 

păcat, ca cei 4—5 ani ai copiilor, “să, fie pierduţi în cursuri '. 

fără însemnătate. Ele trebue să înveţe pe copil ce însem- - 

nează munca la un popor, respectul părinţilor, al autorită- 

ţilor şi al semenilor săi, dragostea meseriei, onoarea, eco- 

nomia, contabilitatea, bugetul, asigurarea, etc. 

PEPINIERA ŞCOALEI. Fiecare şcoală să aibă: în curte 

o grădină cu flori, zarzavat, pepinieră de' pomi roditori, 

arbori de pădure' și ornament. i ! 

CULTUL POMILOR. Să fie o zi în: primăvară: şi una 

în toamnă, destinată pentru. sădirea și pentru cultul pomi- 

"lor roditori, 'al florilor şi al 'plantelor.. de ornament. Să. se 

planteze râpele, zăvoaiele, malaştinele,, cu _premilitarii și 

copiii. 
|
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| GOSPODARIA SATEANULUI 
Gospodăria săteanului este una din problemele ce tre- “bue să .preocupe pe economiştii. noștri. De modul de în- zestrare al gospodăriei depinde pofta de muncă, producţia și progresul. o 

-. GOSPODĂRIA cuprinde : Casa, e 
cocina, coteţul, magazia, grădina, îmbrăcămintea, mobi- Yle, uneltele, mașinele, „vitele, etc. Acestea toate trebue să le aibă orice gospodar, fie el chi Numai aşa se poate avea o alcătuire socială sănătoasă şi mulțumită, . 
CULTURILE. Să se facă după un Program alcătuit de „către ministerul de agricultur ă, după nevoile generale ale țării: şi după. regiuni. Ceeace 

urtea, grajdul, saiaua,
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DRENAJ; CANALURI,. PLANTAȚII, COLECTARI DE 

APE, ETC. Sunt lucrări care aparţin comunei şi celor mai ,. 

mulți locuitori din comună.. Lucrările ” nu se pot face, 

adesea, dacă nu le fac toţi împreună, contribuind la chel- 

"tueli în proporția „suprafeţei, ce se asanează fiecăruia., 

_ Multora din ei.nu le,ar fi „posibil să facă singuri aceste! . 

lucrări și de aceea trebuesc siliţi toți. să. le efectueze în i 

- comun. - 

“CREDITUL | NE ai | 

Orice activitate : are nevoe de. capital şi credit. Sătenii * 

au nevoe de trei feluri de: credite': * Credit. anuâl pen- 

tru „producţie, credit pentru. investiţii şi cumpărări de _ 

vite, unelte, maşini pe termen. de. 2—5 ani şi credit pen- 

„tru înzestrări,: îmbunătățiri. Şi cumpărări de pământ, pe 

| durată de:5—30:ani.::. 2 . 

Pentru a nu pierde. timp; a nu: face. Cheltueli mari şi a. 

fi scutiţi de formalităţi inutile! Și grele,. este necesar, ca * 

instituţia de credit să fie cât mai apropiată de săteni. 

* Banca populară poate: îndeplini. acest rol. Ideea de mai 

«sus este urmărită de noi din 1898 și țăranii au înţeles-o, 

„de oarece în 1916, aproape fiecare comună din: vechiul | 

regat, avea o: bancă populară. Nefiind destul de bine con- 

duse, neavând operaţiuni destule şi. venind criza din 1930, 

multe din -ele. au trecut prin mari dificultăţi. Aceasta să 

“nu ne descurajeze.. şi luând: „măsurile necesare, Banca | 

E populară, Obştea 'şi Cooperativele de tot felul vor fi te-: 

melia cea mai sănătoasă a vieţii viitoare economice a sa- . 

telor şi a ţării noastre.  --.: 7 

- BANCA POPULARĂ. Este necesar. ca în “fiecare. 'co- 

mună să fie o bancă populară, . care, să: facă. încasările şi : 

plăţile pentru comună, . judeţ, . stat, instituţii: *publice şi 

particulare. Să acorde credite. sătenilor, să finanțeze. ob- 

_ştea de producţie şi cooperativele- de consum și de. colec- 

tare a produselor din 'sat. să strângă economiile şi depu- 

perile sătenilor. | - Y i Ni



„scoase. depe parcelele sătenilor, 

ce mărfuri. 

„încredințează conducerea. : Am 
“satul “este prima celulă a unei” 
„trăiască prin sine însuşi. - 
„cât mai bine și complect- 

; şi anumite condiţii orga 
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OBȘTEA. Proprietatea la noi este foarte tărămițată, din 
care cauză nu se pot. face bine muncile şi îmbunătățirile 
necesare. Mijlocul cel mai economic, este ca proprietăţile 
mici să lucreze în obşte și culturile să se facă pe supra- 
feţe mai mari, până când se va putea face și să fie ren- 
tabilă munca intensivă . pe suprafețe mici. Proprietarul 
rămâne stăpân pe bucata lui de pământ bine stabilită și 
numai muncile se fac în obşte. Avantajele sunt : foarte 

“mari. Proba a fost făcută între anii 1908—1916 pe moșiile 
cumpărate şi vândute de Casa Rurală: Atunci am Văzut 
grâu, orz, orzoaică, ovăz, etc. de o calitate „superioară 

„. COOPERATIVA. In fiecare sat să existe o cooperativă, 
aceasta fiind mijlocul cel 'mai folositor, atât pentru pro- 
ducător, cât și pentru consumator, DR 

Prin cooperativă, obştea şi locuitorii își pot procura, 
mai eftin şi de calitate mai bună, uneltele, m așinile și ori 

"Tot prin. cooperative se strâng în cantităţi 
mai mari și se obţin: Preţuri mai bune. Banca populară, 
obștea Şi- cooperativa cu toate ramurile ei, formează baza 
economiei Viitoare.. Acest.mare rol al lor trebue să fie înţeles de săteni... - - ” : | 
„Am căutat să dau în linii generale cadrul e așezării unui sat. Rămâne ca amănuntele și a să se facă de specialiștii fiecărei îndeletniciri, 

el mare al 

plicarea lor 

cărora li se 
plecat dela principiul că . 
țări şi: că, el trebue să. 

Pentru aceasta, trebue ca să fie 
administrat; să se: reţie cât mai 
re în sat; să se ceară pregătire 
nelor satului; să fie scoase din 

e şi să fie numai ai slujbei şi ai 

multe elemente „de valoa 

luptele politice Şi isocial 
daţoriei. | i a 

De sigur, că nu voiu fi 
se va complecta de către 
conducerea. Experienţa -n 

putut cuprinde totul. Ce lipseşte . 
specialişti și cei care își asumă 
e-a învățat că ce e bun azi, de



  

multe ori mâine trebue pus la pasul vremei. Ştiu că va 

fi greu de - aplicat unele măsuri, „dar tocmai în aceasta 

«onstă meritul celor ce conduc. Băncile populare, obştiile, 

cooperativeele, .deși scopul lor este admirabil, însă din 

“cauza lipsei pregătirii temeinice a conducătorilor. și merm- 

brilor. lor, multe instituţiuni au pierdut încrederea locuito- 

rilor. E nevoe să se recapete iarăşi încrederea, în care scop 

trebue ca biserica, învățământul și toate. organele statu- 

lui, să fie scoase din politică, fiindcă. aceasta a stânjenit 

bunul mers al statului, și-a micșorat prestigiul institu-. 

iilor. In viitor, nu trebue să se creeze funcţii şi organizaţii 

noi, dacă nu sunt fondurile necesare spre a plăti pe func- : 

ționari, ca astfel să aibă un standard de viaţă mai ridicat 

“şi să le fie asigurată boala, bătrâneţea și i invaliditatea. - 

Pentru cunoașterea mai. complectă a nevoilor statului: 

şi coordonarea” lucrărilor, e bine ca în fiecare comună. să 

-existe un comitet de îndrumare. 

COMITETUL. DE INDRUMARE să fie corpus 37 din 

proprietari, din fruntașii. sătenilor, primarul, preotul, în- . 

vățătorul şi toţi funcţionarii mai importanţi ai comunei, 

reprezentanţii cătunelor, meseriilor, industriilor: și nego- 

ţului din sat. Pretorul, revizorul, picherul. şi alţi funcţio- 

nari superiori, dacă au reședința în comună; să facă şi ei: 

parte de drept, din comitet.. Notarul să fie secretarul co- 

>mitetului. Comitetul să se întrunească de: două ori pe an. 

în Martie și Decembrie, pentru a raporta ce s'a executat 

în cursul anului şi pentru a aproba: programul: de. exe- 

-cutat în anul viitor. Din dosarul proceselor verbale ale : 

Programelor . alcătuite, și al. lucrărilor realizate, se „va: 

vedea capacitatea şi. energia pusă de comitetul de îndru- 

mare. Comitetul va avea o durată de. 10 ani. " Pretorul va 

- înainta prefecturei alcătuirea Și programul | comitetului. 

In caz de nemulțumiri, se vor putea face contestaţii la 

ministerul de interne A e 

1. 
“
A



dința Corpurilor legiuitoare, a Minis 
- Casaţie şi a unor autorităţi superioar 

„autorităţi, 
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ORAŞUL | 
» „Orașul trebue să îndeplinească anumite condițiuni, fiind. 
„centrul vieţii politice, culturale, economice și sociale, după 
cum este capitală de ţară, judeţ sau reședință de autori- 
tate. Cum am mai spus, economiștii, sociologii şi urbaniștii 
susțin, că nu este bine ca oraşele în viitor, să devină cen- 
“tre de prea mare aglomeraţie. Plecând dela acest princi- 
piu, este bine să se fixeze 
a fi de luat în viitor. 
“BUCUREȘTII fiina capitala ţării, 

şi la noi normele ce urmează 

trebue să fie reşe- 
terelor, a Curţii de 

e, Faţă de experiența administrativă a trecutului, este nevoe să se facă o des- centralizare complectă. Descentralizarea să meargă până în cea din urmă celulă a organizaţiei statului. Numai are ce căuta cetăţeanul dela Dorohoi, la Bu- cureşti, ca să stea pe la porțile” ministerelor, sau ale altor 
peniru chestiuni ce se pot rezolvi în sațul său, uit, în capitala judeţului. : ști că nimeni nu poate călca legile” ș la alte. autorităţi, nu se vor mai găsi ocolească dispoziţiile legilor, prin fel tări ticluite și interesate, de sigur că n ceară ceeace ştie că nu i se cuvine.. 

avut multe şi mulţe exemple de acest 

sau cel m 
Când:cetăţeanul va 
i că la: minister sau 
experţi care ştiu să 

u va mai încerca să 

In viața mea, am 

țarea de. fabrici, Să se creeze de kilometri, pe cele 6 linii centre care să fie legate zilnie 

centre 'de locuit la 15—20 
ferate plecând din Capitală,
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cu trei-patru trenuri de ducere şi înapoiere. Cu. cinema- 

tograful, radio și televiziunea, omul are toate distracţiile 

fără să mai simtă nevoia să trăiască în aglomeraţie. 

IN CAPITALA JUDEȚULUI să fie aşezate autorităţile 

superioare, care supraveghiază aplicarea, controlul și:exe= 

cutarea legilor, sau a deciziilor, ministeriale. Organele de 

control. să fie cât mai aproape de comună. a 

Instanţa finală a cererilor satelor, să fie autoritatea din 

- judeţ. La minister să nu se ducă decât reclamaţiile' pen- 

tru abuzuri și călcări de legi, în scopul de a se ancheta 

Şi lua măsuri imediat. Pentru a se ajunge la acest rezultat, | 

trebuesc luate următoarele măsuri: .. Sa 

-: Corpurile legiuitoare să alcătuiască legi bine studiate: 

“Să nu se:mai întâmple 'ca ele să fie revizuite chiar îna- 

inte de a fi puse în aplicare. Să controleze dacă guvernul 

„aplică: legile, în spiritul în care 'au fost votate. Să nu se 

uite că suveranitatea este a poporului, nu a conducători- 

lor. Ei nu sunt decât simpli executori şi ' îndrumători. 

Parlamentarii sunt reprezentanţii poporului și au anga-.: 

“jamente luate către popor. . . :- a | 

Ministerele și autorităţile să dea ordine. clare şi dis 

poziţii precise, pentru a nu da loc la diferite interpre- 

“tări, şi pentru a nu fi nevoe'să se ceară explicaţii, ori apro- 

bări. Controlul să fie sever, anchetele făcute imediat, și 

“pedepsele aplicate pe loc. Aaa E i 

Autorităţile judeţene să fie conduse de funcţionari Su- 

“periori, cu vechime, experienţă şi cu prestigiu moral. De 

“aceasta depinde rouşita  descentralizării. Dita i 

„* FUNCŢIONARII autorităţilor judeţene să fie recrutaţi * 

după norme severe. Siguri pe locul ce-l ocupă şi bine 

„Tetribuiţi. Să lucreze. efectiv 8—10. ore pe zi. Să nu se 

“mai creeze servicii, dacă nu există fondurile necesare. Să 

dispară mentalitatea funcţionărească . „că slujba este 

“lungă şi viaţa scurtă“. Asemenea elemente nu au ce căuta 

în rândul funcţionarilor. să nu se mai admită rezoluția 

.
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„Ministerul va decide“ 
ţionarului. . | -. 

Funcţionarul să aibă 
devine o simplă unealţă 
folositor. ! 

» ceeace denotă nepregătirea func- 

personalitate și răspundere. Când 
„ este mai mult periculos, decât 

Judeţul, fiind organul de stat cel ma o mai bună administrare, se. cuvine s 
persoane cu desăvâr 
prestigiu. Prefectul 

depinde exeșutarea le 
prefectul știe să-și a 
le inspire plăcerea Ş 
bine. Directorul preț 
chime în administra 

Cetăţeanul păgub 
funcţionarul care a 
pedepsit penalicește. 
„Nu poate fi viaţa 

a cetățeanului "nu es 
> 

i nemerit pentru 
ă fie condus de 

șire pregătite, energice, morale și cu 
judeţului are un mare rol. De el 
gilor şi bunul mers al statului. Dacă 
leagă funcţionarii, să-i conducă, să 
i, interesul serviciului, totul merge: 

ecturii. să fie de carieră şi cu o ve-: ție de 15—20 as ani; 
it de autorităţi să fie despăgubit ; şi 
provocat-o ! cu intenţie, să: fie chiar: 

publică sănătoasă; dacă viaţa. privată: te și ea sănătoasă. 

"+ FUNCŢIONARII. 
Cei mai mulţi funcţionari comunali, judeţeni şi ai sta- tului: sunt localnici, In principiu, funcţionarii şi o parte: din orăşeni sunt socotiți, dintr'un punct de vedere, ca con- sumatori.: Mulţi îuncţionari din sat, fac şi agricultură, Ar fi bine ca și cei din oraș, dacă au familie.să aibă „mică gospodărie agricolă, sau să lucreze. cel puţin și grădina unde locuesc. 

. Problema este ca soţia şi copilul, când sunt liberi, .să „lucreze ceva. Nu trebue ca : _ 

şi ei o. 

curtea:



  

| 
39 

şi va obișnui.totodată, copiii cu disciplina muncii. Ca să 

„poată rămâne nevasta acasă, cum este necesar, trebue ca 

soţul funcţionar să fie astfel plătit, încât să-şi poată între- - 

ţine singur familia.  Dela un timp încoace, s'a. constatat 

şi tristul fenomen. că mulţi dintre cei cu. venituri- mici, 

vor să trăiască la fel cu cei mai bogaţi ca dânșii: -Me- 

_teahna aceasta s'a întins până la- clasele de jos. Se văd 

- temei de serviciu și şoferi mai.elegant îmbrăcaţi ca stă- 

pânii lor. 'Trebue fixat un minimum de salariu, dar îm- 

piedicate şi cheltuelile inutile. . a 

Pe la 1900 era la modă jobenul şi redingota. Un prie- 

ten al meu dela Banca Naţională, a pus şi el jobenul, cum 

îl puseseră mulți colegi. Direcţia băncii văzând panta de - 

lux pe care alunecau funcţionarii şi tocmai cei ce se 

plângeau că nu le ajunge 'leafa, a căutat să pue o sta- 

vilă. Teodor Ştefănescu, director la bancă, sa postat. la 

intrare şi când apăreau jobenaţii,. le făcea observaţiile 

cuvenite ca director, fost profesor şi ca părinte. A fost, . 

destul să le spue odată, pentru ca să-i lecuiască. Mai târziu. 

ei. mulţumeau bunului profesor că le-a dat îndrumarea 

„la vreme. 
tă - 

PENSIONARII . 

Ar fi normal ca pensionarii, care au muncit o viaţă în-, 

treagă, să nu mai poarte la bătrâneţe grija zilei de mâine. 

Mulţi se plâng că neavând de lucru se plictisesc, ceea ce 

arată că sunt scoşi la pensie prea de vreme, când omul . 

"mai poate munci şi cu o pensie prea mică. Chestia aceasta 

merită să preocupe pe conducătorii asigurărilor, sociale. 

CASA BĂTRÂNEȚII ar fi instituţia cea mai. nemerită, 

dacă s'ar organiza în. scopul de a înlesni viața bătrânilor 

și a le ușura suferinţele. Sunt pensionari fără familie sau 

cu pensii prea mici și alţii deși cu copii, preferă să nu stea... 

cu ei. Toţi aceștia și multe alte categorii, ar, trăi Jiniştiți 

în casa bătrâneţii, care sar construi, după nevoe, pe. lângă



* Pentru cei sănătoși 'şi 
lu 

Șcare și acţiune, spre a-şi pă- ea şi energia, căci, altfel, ruinarea organismu- 
lui, în lipsa de acțiune, este mult grăbită. a i - . . 

: - ,



  
PROBLEME, 

"şi cât mai ejtin.” 

+ 

ECONOMICE . 
Natura a înzestrat . țara! - 

noastră cu pământ muntos, 

râuri care o străbat în lung şi. 

lat, ape şi subsoluri bogate, 

_care cer să fie puse în valoare 

prin mintea şi braţele noastre.  - 

Să ne utilăm în acest scop, . 

" pentru a .produce cât. mai: 

mult, de calitate cât mai bună. 

7



  

| AGRICULTURA 
Inainte de a arăta măsurile ce cred că trebuesc luate, 

este interesant să dau o statistică a Institului Internaţio- 

nal Agricol din Roma din 1939, asupra a 34 produse ani- 

male şi vegetale mai necesare omului în toate continen- 

tele : 
a 

Suprafaţa '. Populaţia. .Producţia Consumul . 

Europa. qd0fa. 18.600: 29.60/0, . 36.890 

Rusia 15.9%/0 7.80/0 . 11.990 n 1L.9% 

Asia “90.80f0 O 53.89f0: O 27025.30) 

America . a e 

-“ae Nord. 14.8%0 6.60%/0 . 15.90 .. 16.0%/0 

America cen- N Ma 

tralăşgisud "16.000 6.090. * 8-80: : 6.10/o 

Africa 22.50/0 7.2070 - : '3.60/0 . :* 2.3%0 

Oceania . : 6.490 O 05%. 2.80/a 1.090 

| D000fgî 10090: 100%/e . 1009 

Europa ocupă din suprafaţa pământului 4,1%/0, “Rusia 

15,9%/0, adică 200%/0. Este locuită. de 26,4%/0 din populaţia 

globului; produce 41,50%/0. şi consumă 48,7%/0. Diferenţa de ... 

8,3% ce consumă. Europa în plus se aduce din alte conti- 

nente. Din studiile făcute, această diferenţă. care se im- 

portă s'ar putea produce în Europa, printr'o cultură. mai 

intensivă, mai raţională și prin punerea în valoare a su- 

prafeţelor, care azi stau neproductive. . -, aa 

Noi suntem cea mai indicată din ţările agricole, care 

„Putem profita de această Situaţiune, dacă vom ști să folo- . - 

sim actualele împrejurări.: Asia ocupă 20.8% din supra- 

„ Îaţa globului terestru. Populaţia ei se urcă la 63,3%, pro-
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_ ducţia la 27 43, iar consumul este de 25, 3%/0. Asia este 

continentul exportator, nu importator ca Europa. După 

războiul actual, situaţia culturilor agricole sa schim- 

bat. Aplicându-se blocada ţărilor ce făceau parte din Axă, 

„toate ţările Europei au căutat să-și mărească producţia 

și suprafeţele cultivabile, cu cereale şi alte plante, pe 

tare altă dată le aduceau din celelalte continente. După 

| războaiele lui Napoleon, după războiul mondial 1914/18 
! și mai cu. seamă după războiul actual,. s'a accentuat şi 
mai -mult tendința ca „țările europene, să-și asigure ali-. 

| mentaţia, îmbrăcămintea, combustibilul şi materialele de 
- construcţie, în graniţele lor. Plecate dela acest principiu 
şi silite de împrejurări, țările importatoare din Europa au 

trebuit să ia unele măsuri.” - . - 
Germania a mărit -suprafeţele cuitivabile cu cereale, A 

- mărit randamentul plantelor sădite. Produce pe. scară 
mai mare legumele, seminţele, oleaginoasele. A refăcut 

„ cârdurile de porci. A căutat 'să mărească producţia lap- 
telui şi a derivatelor sale .- 
Ungaria a "desvoltaţ. oleaginoasele, a introdus un plan 
de cultură pe 10 ani şi a început ofensiva agricolă. 

Olanda a, urcat, 'suprafaţa agricolă dela 936.000 ha. la 
1.000.000 de. ha: Cultura cartofilor. s'a:urcat de la 120.000 

„la 200.000 ha. 
„: Belgia a măriţ . suprafața cerealelor de la 296. 000 la 304.000 de ha., iar Producția cartofilor a crescut de la 14% la 200/0, . 

Norvegia a ajuns să-și îndestulez 
"şi cartofi din producţia proprie... 
„Franţa a. sporit „oprafaţa cutivării 

e poonlaia cu legume 

de cereale “dela ”. 8.100.000 la 4.100.000 ha... i | „Croaţia a trecut. de la rio. 000 Ta 400.000 ha. semănate “cu cantofi.. .-. 
a i | Elveţia a căutat să înlocuiască 

„„ "Prin cartofi, triplând suprafața e 
Bulgaria î în 1941. a 2 avut c o cre 

pe cât a putut pâinea 
ultivată din trecuţ,. - - 

eștere de 30% în productie... -
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Guvernul bulgar £ a votat: o: lege prin care obligă pe seri N 

cultori să-și mărească randamentul. i DP | 

: Toate statele continentului european, “se, străduese să-și 

| mărească suprafeţele cultivate cu plante - alimentare Şi 

- - 4extile, Se susține că se poate ajunge la . acest scop, cu 

mijloace relativ mici. Aceasta fiind tendința, de alifel 

naturală, a ţărilor “importatoare de ieri, trebue să-ne 

“gândim: la: situaţiunea de mâine a ţării noastre, și să- chib- 

zuim ce măsuri trebuese duate. în consecinţă. i 

Printre multiplele măsuri. ce trebuesc luate . cu toată 

cumpănirea şi energia, este să avem o politică agrară 

bine definită și aşezată pe un plan de cultură serios alcă- 

tuit. -. UE . IS 

POLITICĂ AGRARA. 

- „. Orice ţară agricolă trebue să aibă o: politică agrară. 

adaptată nevoilor timpului. 'Cu-cât ţările: noi de pește 

ocean apăreau cu. produsele: lor agricole pe pieţele mon= - 

diale şi concurenţa lor. gevenea mai mare, cu atât cele- 

lalte țări agricole simțeau nevoia unei politici agrare, „care | 

„să.le apere interesele. - ! a 

" Războaiele mondiale din 1914—18 și 1939—44 au adus 

la realitate pe mulți. dintre cei ce erau amăgiţi de ideea. 

pe interdependenţei statelor între ele, uitându-se! pe. "sine. - | 

da Admiţând că unele produse Și arțicole, 'ce' se pot Pro” 

duce la noi acasă să le aducem de peste graniţă, adică în 

momentele grele să depindem de alţii, numai pentru. Tho- 

tivul că sunt eftine, mulţi nu s'au ostenit să vagă -că multe . 

din acele mărfuri, ce se ofereau mai eftin la noi, se vin- 

care se recurgea la acest mijloc sunt cunoscute. Politica 

- agrară trebue să aibă la . temelie libertatea și: dreptatea 

“sub toate formele lor, începând cu răsplata muncii. Să. 

_nu uite agricultorii, precum şi cei din celelalte îndeletni- 

„Ciri, că ei nu pot dăinui și progresa decât: dacă. lucrează - 

„mână în mână, fără ca. să. caute să se. exploateze. sau să   1 

"deau mai scump în ţările de producţie. Scopurile pentru .



46. 

'se nedreptățească unii pe alții. Trebue să fie un echilibru 
și “0 proporție justă între muncă şi preţurile produselor 
“tuturor activităţilor. Politica agrară trebue să nu piardă 

niciodată din: vedere. că pământul îndeplineşte o impor- 
antă funcţie economică și socială. Dacă stăpânul pămân- 
tului este liber pe bucata lui,: să nu uite însă că în ace- 
laș timp are anumite îndatoriri "de îndeplinit către stat 
și colectivitate, îndatoriri pe care le au de altfel şi cels- 
„alte activităţi dintr'o țară. Politica agrară nu înseamnă 

„numai a emite -idei, a alcătui: planuri, ci de a lua toate 
măsurile și a face toate organizaţiile la timpul lor, care să “pună în executare planurile! sale. : Dorinţe și îndemnuri au fost, sunt și vor fi destule, să vede 
le traduc. în “fapte. 

m însă energiile care 
Cum nimic nu este. vecinic, tot "așa şi politica agrară suferă schimbări din timp în timp. “O bună-politică agrară trebue să țină seama de toate pro- blemele "ce. contribuesc la bunul “mers al agriculturii. „ __ Voiu căuta să reamintesc pe 'cele' de bază şi mai princi- ..  pale, ăîră de care agricultura n'ar fi rentabilă și n'ar __Progresa, a ” 

„PREŢUL ŞI CAŞTIGUL o 
Preţul trebue. să cuprindă renta capitalului, cheltuzli de exploatare şi plata muncii la un coeficient, permiţând „un trai mai bun, asigurarea boalei, a invalidităţii, a bă- “trâneţii și „a ' înmormântării” lucrătorilor “ exploatării. | " Legile contra speculei, a sabotajului şi a internării în la- „- Săr sunt necesare pentru a înfrâna setea de câştig ilicit "-a unora şi-a pedepsi pe cei neînțelegători. Trebuesc însă luate măsuri şi de a se face organizaţiile necesare pentru 

îie astfel fixate, încât plata. 
ului şi a distribuţiei, nu să 

consumatorul să nu se creadă în- 
e producţia Şi să nu tie saamă da 

muncii, rentabilitatea capital 
fie nedreptăţite ; iar 
dreptăţii să exploatez
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munca şi nevoile celorlalte activităţi, căutând să trăia- 

“scă din mila şi pe nedrept pe spinarea altora. Să nu se 

| uite că orice activitate nu dăinuiește şi nu progresează 

decât dacă este rentabilă.: 

Câştigul este mobilul oricărei activități. Nici un: om li-- 

ber nu munceşte şi nu este drept chiar, să se ceară nimă- 

nui muncă fără a fi plătit, căci plata poate “constitui îna-" 

inte de toate mijlocul de existenţă al omului, Câştigul este : 

„legitim când constitue echivalentul unei munci. Câştigul. 

are şi el o limită peste care nu trebue trecut, căci atunci 

păcătueşte prin. speculă şi exploatarea acestor activități. 

ASOCIAŢIILE: PROFESIONALE
 Sa 

„Dacă legile nu se aplică, sunt făcute în zadar. Codul 

agriculturii din 1936 prevedea * pedepsirea cultivatorilor, ' 

care nu-şi. curăță semănăturile de plantele vătămătoare. 

In vara: anului 1937, adică nici.un an dela votarea legii, 

semănăturile agentului agricol dintr'o comună, aveau 60% 

 pălămidă. Curtea primarului era plină 'de cuscută. Amân- 

doi stăteau nepăsători şi nu le jumuleau. Semințele pă- 

lămidei. şi ale cuscutei au fost: duse de vânt zeci de ki- 

-lometri inundând mii: de-hectare. Cu asemenea organe de 

stat şi cu controlori care nu-și fac datoria, lipsurile agri- 

culturii nu se pot îndepărta. Fără aplicarea strictă a le- , 

gilor și pedepsirea: severă a celor ce le calcă, nu putem . - 

ridica. agricultura. 

Da Toate îndeletnicirile se constituesc în asociaţiuni pro-! 

„> fesionale, numai agricultorii hu âu reușit .să se constitue | 

- în asociaţiuni comunale bine organizate. Schimbările dese 

:ale miniştrilor de agricultură și neînţelegerea. însemnă- 

tăţii sindicatelor, asociaţiilor profesionale, obștiilor şi. . 

| cooperației, au avut ca. rezultat că orice intenţie. bună a 

rămas 'nuimai literă moartă, sau el mult o dorinţă ne- : 

ăi executată. Asociaţia profesională a agricultorilor ar Te-
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”. prezenta peste 80% din'braţele muncitoare ale ţării. Dacă 
este constituită pe:baze serioase, iar nu pe interese mes- 
chine. sau personale, ar fi singura în măsură să apere in- 
teresele plugarilor, să propună soluțiile cele adevărate și 

"- să facă ica dispoziţiile să: fie executabile, 

“PROPRIETATEA AGRICOLA 

. „Proprietatea pământului, pentru ca să corespundă sco-. 
pului si social şi economic, trebue să fie sigură şi nedis- 
cutabilă. n 
Forma proprietăţei agricole este de trei feluri în mai 

" toate „țările, proprietatea mare, mijlocie şi mică, în. afară 
! de Rusia comunistă şi de unele ținuturi sălbatece, 
„.. ” Proprietatea mare se socotește de-la 100 ha. în sus... 

După statistica -din 1937 proprietatea mare este la.noi 
de 5.470.000 ha. pământ culțivabil, adică 21,7% din su- | 

ămânțat 1.870.000 
ha., adică 14,6% şi'este stăpânită de 12.200 exploatări, sau 
4% "din numărul agricultorilor. Revin în medie 448 ha. de 
"exploatare. Da | a 

„. Actualmente această proprietate nu mai există în multe . „regiuni. Chiar înainte de marea: reformă agrară anunţată 
de Ion 1. C; Brătianu în Octombrie 1913; 

„ în 1917.de Parlamentul liberal 
„ cembrie 1918, de guvernul. Ion 1. C. Brătianu, proprieta- 
tea mare dispăruse în multe comune: Datele- de după 1937 arată că multe din proprietățile mari au dispărut prin - -moșteniri Şi vânzări. Astfel că nu ne' mai putem număra 

votată la Iași 
și pusă în aplicare în De- 

printre țările. cu proprietăţi latifundiare, . - S'a constatat că: ea este forma. de proprietate cea mai - econcmică. Totuși, suprafaţa marei proprietăți nu' trebue „Să treacă de o anumită limită, pentru că atunci ori ex- ' ploatează munca ori devine o uzină agricolă, câre nu mai leagă omul de pământ, ceeace ar fi foarte periculos pen-= : ” tru existența unui neam,. : ză | |



a 

49. 
Exploatarea muncii a' dus la'cele două mari exproprieri! / 

făcute în ultimii 69 de ani la noi, iar transformarea. pro- 

- prietăţii în uzină, s'a văzut în alte ţări că nu a ajuns la. . 

idealul după care au alergat idealiștii şi au făcut din 0a-.. 

meni nişte instrumente de' muncă. 

Cu dispariţia proprietăţii mari, s'a. văzut că a scăzut 

producţia la ha.. Aceasta a dovedit celor ce .nu voiau să . 

| înțeleagă, că agricultura este o industrie care cere mari 

„învestiri şi o industrie atârnând în mare parte de capri- 

- ciile atmosferice. Nu se poate face o exploatare agricolă 

bună și nici nu se poate mări producţia la hectar, fără 

„un utilaj: complect, care în zilele noastre se urcă cam la - 

” jumătate din valoarea pământului. S'a dus timpul când 

plugul se'făcea de.meşterul satului, din. lemnul pădurii 

„de semănături până la secera de la Siântul Petru. Rolul 

proprietarului este și va fi foarte însemnat, cu condiţia i 

- ca el să-și înţeleagă rolul; iar politica agrară a statului, 

să nu-l stânjenească în strădania lui, ci,:din contră, să-l 

"de lângă marginea satului. A trecut deasemenea vremea 

„când se sămăna la Sfintele Marii şi nu se mai îngrijea 

N 

"sprijine, pentru a putea învinge. greutățile” ce fatal se în-.: 

tâlnesc în calea vieţii omului, pentru. ca să poată - fi în 

măsură şi în curent cu îmbunătățirile cerute de « o culttiră & 

| mai. bună, mai eftină și: mai rentabilă. .* a: 

La finele.lunei lunie 1936, făceam. drumul. cu automs- 

: bilul Constanţa-Balcic. Nu. departe de Balcic, sătenii îm-. 

„proprietăriți de curând treerau rapiţa. Opresc, mă due la 

maşină şi stau de vorbă tu ei, căci eu am fost cel care a 

stăruit să se facă cât mai curând colonizarea, atât în Do- 

„brogea veche, cât şi în. Cadrilater. Improprietăriţi erau 

din Vâlcea, Gorj, Mehedinţi şi Romanați. pi 

Mi-am luat ziua bună de la ei şi pe când.mă urcam: în. 

automobil, care era cam la 100 de metri de maşina - - de: 

| treerat, văd „că vin la: mine cei 30-40 înși şi maşina se 

oprește din treerat.



Mirat de ce vin şi întrebându-i ce li s'a întâmplat, ci 
mi-au răspuns, că au venit. să-mi spuie şi chiar să mă 
roage să cumpăr 0 moșie de 150 ha. din satul lor, care se 
vinde. I-am întrebat de ce vor s'o cumpăr cu, dar toţi , 
unanira mi-au spus că vor să aibă un proprietar şi ei în 
sat, că au nevoie de el. Lea mspus că eu am pământ ȘI 
“nu'e bine să mai cumpăr altul. . | 

Și cu „această ocazie poate a 30—40 oară în viața mea, 
-mi-am dat seama -de profunda judecată şi marele bun 
„simţ ce au sătenii "noștri. -A fost pentru mine o zi de 
înălțare sufletească şi de încredere în viitorul țării noa- 
stre. Am spus celor dela ministerul agriculturii, direcţia 
împroprietăririlor şi a colonizărilor, ca atunci când se fa2 
colonizări şi împroprietăriri să se facă un lot de 100 hec» 

“tare, care să se dea unui adevărat agricultor, nu unui pla- 
” sator de capital, căci aceea este ferma model cea mai 'si- 
"gură şi fără nicio cheltuială pentru stat. 

” Proprietatea mijlocie ar cup 
-100 ha. Proprietatea mi 

4 

rinde. suprafețele de la 15- 
jlocie este de 4.790.000 de hectare, 

adică 24,3%0, din care se însămânțează, '3,210,000 ha sau „..25,4%/0 neto stăpânită de 247.800 gospodari, adică 7.6%/0 “Revine în medie, pentru un gospodar, 19 ha de exploatare “pământ cultivabil, iar însămânţate, numai 14 ha. Nici „ proprietatea mijlocie nu atinge în medie, cele 20 ha, cât ar, trebui să contitue în majoritate, lotul “minimal, | „ Proprietatea mijlocie este temelia unei țări "Ea fiind .bine utilizată, produce mai mu braţele familiei: Sa 

agricole. 
It şi ocupă toate. 

7. 

rietăți ' şi suprafaţa: 
i sigură existența 'unei 

ia celei mai. sănătoase 
mijlocie. trebue înzestrată cu 

“pe care numai asociaţiile profesionale 

Cu - cât: numărul . acestor prop lor va fi mai mare, cu atât va fi ma - țări. Ea -se poate socoţi ca temel 
stări sociale. Proprietatea 
"unele. organizaţii, 
le poate face. |
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"15 ha. 
Proprietatea mică era exploatată de 3.020.000 gospodari ; ă 

în 1937, adică 920/0 din totalul general. Stăpânea 9.490.000 

„ha, adică 48%/0, din care. se însămânţase 1.710.000 ha, sau 

60.00. 5 | | aa 

Revine 3 ha de exploatare, sau, pe capul fiecărui. mem- 

bru din familie de 5 persoane, 6200 m.p. din pământul . 

cultivabil ; iar din cel însămânţat, abia 5000 m. P. Ce 

gospodării, ce vite, ce unelte, şi .. capital- de exploatare 

poate avea un asemenea agricultor ?! . A a 

Această stare de lucruri va. convinge şi pe cei mai ne- 

„înţelegători, că este periculos să se continue fărămiţarea 

: pământului și sănu isepue 0: stavilă prin înființarea  - 

“lotului minimal şi a bunului de familie. E 

Unii cred că se găsește deștul- de lucru la proprietatea - 

mare şi mijlocie. Intr'adevăr, se găsesc, de. obiceiu, nu 

mai câteva zile şi nu în continuu... La.un. moment dat, 

este o goană nebună după muncitori, pentru. că şi bra- 

ţele sunt ocupate cu puţinul lor pământ şi nu pot veni la. . . 

lucru, ceea cea făcut ca multe: exploatări să recurgă la. 

„maşinism. Sunt comuni unde braţele libere nu găsesc de 
N 

“1ueru decât 50—80 zile pe an. Cât timp erâu mai multe» - 

proprietăți mari în comună i când populaţia nu 'se in- 

„ „mulţise prea mult, sătenii găseau de lucru și duceau un 

traiu mai uşor. Țăranii, cu bunul lor . simţ, îşi dădeau . 

_ seama -de acum 60—10 de-ani, că pământul . împărțin- 

„du-se, vor veni zile grele pentru plugari. Judecata şi pre- 

„vederea lor și-o manifestau prin îngrijorarea că:. „oa! 

„se înmulțest ca nisipul mării şi nu va mai îi loc pe 

mânt“. Nu citiseră pe Malthus, dar vederea lor clară le 

arăta realitatea. Cu cât treceau anii, cu atât se îngusta 

izlazul, învoelile deveneau mai! grele și 

Tămiţa. Prevederea lor.a fost clară, pentru că în: 1937 

2 Z 
e pă- 

erau 610.000 exploatări agricole, care stăpâneau 320.000... 

, : , , A ” Ea 1 
ÎN 

oamenii . --. 

A 

pământul se fă-.. i 

Proprietatea mică cuprinde gospodăriile până la 10— _ „i
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ba. sau circa 5000 m, p. pe capul fiecărui membru de familie. Nu se ajungea nici la 1500 mp., minimum de Suprafață necesară unei curți și grădini, pe cari trebue: „să le aibă fiece muncitor agricol familist, cât de modest. "Astăzi cred că situația este şi mai grea. Dacă nu se va constitui bunul familiar Şi lotul minimal, se va ajunge şi la noi cu. fărămiţarea pământului, ca în unele regiuni „” ale Chinei și Indiei, țări cu pământ binecuvântat şi cu civilizaţie străbună, unde milioane de oameni mor de „7 foame. Acolo, proletariatul “agricol este ros de cea mai | _- îngrozitoare mizerie, . | . La noi, în 1921, pe când se începuse aplicarea reformei 
+ Brătianu din „Olt, un Basarab Brâncoveanu 

trei—patru ha și trăiau cu toții bine, lucruri” ne arat 
ate. Dacă s'a ajuns - 18 asemenea f 

„Suprafeţele fiind prea mici, nu le dă mâna tuturor mi- 

politica agrară nu.
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cilor proprietari să cumpere fiecăre toate | uneltele și 

'maşinile necesare unci "bune gospodării. Prin fărămițarea. . 

pământului + la noi, am ajuns la următoarea situaţie : N 

610.000 exploatări stăpânese 320, 000 ha din care sunt 

* însămânţate -275.000 ha. i 

„1.100.000 exploatări stăpânesc 2. 200. 000, ha din . care - 

sunt însămânțate 1.850. 000 ha. 

150.000 exploatări stăpânese 3.015. 000 ha din care sunt - 

însămânţate 2. 415. 000 ha. 

Forma de exploatare pe comună, ar e îi, pentru mult 

timp, la noi, „obştea. Atunci sar putea” face culturi - pe. 

suprafeţe mari, asolamente, gunoirea necesară, iar „îns- 

trumentele ar fi procurate de. obşte. Proprietatea. va! 

rămâne individuală, hotarele împietruite și planul. făcut. E 

în așa fel, încât în orice moment, cu metrul în mână, Să: 

„se poată stabili suprafaţa. Desigur că vor fi mulți în zi- _ 

„„ lele noastre: care nu vor înţelege” folosul acestui. tel de. 

exploatare. Acum 30 de'ani am vândut la țărani o moşie. 

a mea după plan, din biurou.: Cumpărătorul. singur, se. 

ducea şi-şi lua suprafața cumpărată în primire; lângă 

| "vecinul lui,, care cumpărase mai înainte, nefiind! de faţă 

decât un logofăt ţăran. “Totul s 'a vândut, şi ultimul lot a | 

:eşit exact după plan. Cunosc . îndărătnicia omului şi 

'desamăgirea multora, a căror pună credință a fost înșe- 

lată; totuşi, cu stăruință și cu exemple care vorbesc, sunt a 

: Sigur că se vor convinge şi cei neîncrezători, că se “poate 

ajunge la.o perfectă organizare a micii proprietăţi- Pen- . | 

„tru a ajunge la această organizaţie, trebue încredere; e 

nergie şi mai cu seamă tact, Totul depinde. de om şi.de 

conducători. Fărămiţarea pământului trebue împiedicată 

si ajuns cât mai curând, la lotul minimal.. 

„După credinţa mea, proporția proprietăţi, ceă. mai i eco- 

N
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-următoare : 

Proprietatea mică 50%, 

5.925.000 » 

EX exploatări, mijlocie 30%, 

| Principiul ar fi să nu 
mai nemerită, 

3 152200, 

000 oul MINIMAL 
“Pământul lă noi sa qi " “jos ne aau situaţia clară : 

“mare20,, ,, 3.950.000, „ 

fie exploatare sub 12 ha. | 
pentru cel puţin 50—60 de ani, ar îi de: 

vizat prea mult. 

N az: a N . i să fie cea 
omică şi socială pentru țara noastră, ar trebui să fie e 

120.000: 

20.000 

» o» 

i 

Datele de mai. 

  

  

          4, 2.710.000 [69,0 

ar ocupa 9.875.000 ha cu 800-100.000: 

a F , _ Cât este 
-Î. Felul --| ' Exploatări ” Suprafața arăt : -] Exploatărei ÎN | ANN TI: 
I., numerar |. 4 -ha, |. 3 ha. | Ze 

Matea 

- 

0-a , 610.000 18,6. ||. : 320.000 1,6 275.000 |2,1 1—3.-. 1+100.000 [33,5 | 2.200.099 11,1 | 1.850.000 [14,4 |.- 3—5 y 150.000 [22,8. 8.015.000 [15,3 ! ' 2.475.000 19,3 „510. | 560.000 lzkso 3.955.000 [20,0 | 3.110.000 [24,2 ii 
" - , i , Ă [- - 

- Total 3.020.000 [92,4 || 9 490.007 48,0
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„unde duce o asemenea împărţire, dau mai la vale o sta- ' 

- tistică americană, arătând procentul de. consumaţie al | 

articolelor ce constituesc strictul necesar în China și în Pa 

Statele Unite ale Americei de Noră. 

Alimente . i N "China | Statele-Unite . 

„Pâine, cereale, fasole : - 720J0 130/0 - = 

Fructe, vegetale -  aq0fo. > 71690 

Carne, pește | 600 „930/0 

Unt, grăsime, zahăr Mo... 15%/0 

Ouă . a 20l0- Ă -50/0. 

Lapte, brânză SR E *100/ -. 

Alte alimente . .. . 20 180/0 . . 

100 100... 
Y 

” Laptele Şi. brânza nu 'se consumă în China decat. de 

copii şi bolnavi. Proporția dintre alimente, arată gradul | 

de sărăcie ce 'domneşte în China, ţară în care, cu 200 

-de ani înainte de Christos, se spunea : „Drumul dreptăţii. 

este atunci când fiecare om are destul "pământ, din care 

să “poată hrăni familia sa“. „ Pentrucă nu sa ţinut de 

acest adevăr, (țara cu cel mai “fertil pământ, cu 0 cultură 

de mii de ani, țara fericirii de altădată şi puterea. „de ne-, 

_învins din trecut, a făcut din oamenii. liberi, soţi mer- 

cenari, cerşetori şi bandiți.  . 
Sai 

„se susține de unii că o familie: poate. tr
ăi din 2—3-. | 

" hectare, deşi aceștia pentru ei, nu sar mulţumi cu'50 

_Hia. Pot trăi, dar duc lipsă. Cred că nu este un ideai pe 

care cineva să-l dorească, „ca milioane de suflete să nu 

vadă” niciodată 
belşug la casă lor, 'să nu poată să-şi . in- | 

struiască copiii şi să: pună ceva. deoparte, pentru zile E 

grele şi pentru cei 3—4 copii. 

“Aamiţând” că un plugar' face o cultură: itensi
vă;- că are 

un pământ + de calitate” superioar
ă, capital de rulment su-..

:
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"-ficient, că cultivă plante scumpe, că este 

locului unde este aşezat 'și după 

„telor şi o parte a orașelor, nu are Tația 

; 
A 

așezat in aşa 
ţ bun, tot nu 

tare, şi nu ar 

cinci persoane. 
din populaţia sa- 

chip, încât are desfacere ușoară şi cu pre i-ar rămâne suficient depe cele 2-—3 hee putea avea un standard de viaţă pentru 
Să nu se uite, în acelaș timp, că 60% 

cientă, şi nici îmbrăcămintea necesară 

; mului noui nevoi, - Punându-se întrebarea cât să fie mărimea lotului mi- -nimal la noi, cei mai mulţi sunț 30-—100 de ani, lotul minimal să după regiune, după calitatea Pământului, a situaţiunii 
culturile ce se fac pe el 

ncesc bine şi produc mult, 
al Consu . . colectivităţi. n maţorului şi al 

, In 1937, Institutul Naţional de Credit A cu. succeş S 

Ă 40 - de zile, “miniștrii „schimbat. menirea Şi scopul institutului „totul în baltă, a a In Viitor, proprietatea asava IO ai Șezându-se incipiu 

“Tespectivi “au 
lăsând să cadă 

u-= . 

ia. - i, “ ății! mici, 

alimentară sufi-. 

uns și în ţări mai vechi! 

e



  

mijlocii şi rari, împărţirea pământului ar fi. urriăto 

cu modificările pe care timpul şi experienţa le zor 

        

„ Intinderea orașelor cu circa un milion Z SP 

de gospodării .: . . - „2150, aie 

Bunuri familiare pentru 2 500. 000 familii 400.000 - 

- Propr. mică 800—1.000.000 exploatări 13.000.000 - 

Propr. mijlocie 250—300.000 -explotări 12.000.000 

“Propr. mare 20—250.000 exploatări . . . "4.000.000: 

„Total = 29.505. 000 ha 

ALCĂTUIREA PLANULUI DE CULTURĂ 

„N 

" 

pp - 

a. 

Orice ţară trebue să aibă o politică agrară "bine defi- 

nită, care să fie aplicată cu energie. Planul de cultură . 

joacă rolul- principal şi. se va, alcătui pe o perioadă - de 

-10—20 de ani. Perioada depinde de mijloacele de care 

dispune şi de evenimentele ce se pot ivi în aceșt interv al 

"de timp. Institutul german pentru studiul "'conjuncţiunei 

„arată care au fost resursele alimentare în 1942, în diferite 

ţări, faţă” de consumul populaţiei. Dacă, statistica institu- | 

tului german ar A exactă, iată situaţia i 

î Polonia 10%/0 Brazilia PR 96% 

Rusia | 10 " Spania „99 

„Anglia | '25 - +  Cehosl, Jugoslavia — 

- Norvegia 48 India, China 100 * 

“Biveţia O 47 Estonia O 10 

Belgia -, -. . + 51: Danemarca 108. 

Olanda: * * 67. Letonia O O106 
“Irlanda; Austria 75 Bulgaria + 109, 

Finlanda = mg: România, Lituania 110 

-.!.Grecia, Germania 80: Ungaria .. 121: 

Franţa . "83 Noua Zeelandă 1115 

| “Statele Unite „91 Canada - 192. 

Chi 93 Australia, O e 
Portugalia * 1” 94 - Argentina. 064 

a 

N 

.



“să importăm. 

„duse agricole de la o recoltă, la alta. 

. foametea în caz de secetă, sau de reco 

58 
1 " . 

Planul va hotări câte 
fel de cultură, * 

Mai întâiu se va produce tot ce este necesar consu- mului intern ; iar pentru export numai ce se desface cu preţ pentru a plăti, cum se cuvine, munca agricultorului, rentabilitatea capitalului, cheltuelile de exploatare, și. pentruca din valoarea productelor vândute, să se poată plăti cel puţin”la preţ egal, mărturile ce suntem nevoiţi 

hectare se va -lucra+din fiecare 

În viitor. va trebui să, avem în. țară, un stoc de pro- 
Prin aceasta, sar împiedica specula, oscilaţiunea prea m 

coltă deficitară. Să se evite, în Viitor, a se stă | Tui în culturi ce nu plă- tesc renta pământului i : 

Toate ţările şi-au daţ 
” interdependenţei „înternaţ 
"produce fiecare țară mărf 
şeală.. Acum toate țările 
lor, cel puţin alimentele, . îmbrăcămi şi materialele de construe 

seama că aplicațiunea. teoriei. ionale şi tenunțarea de a-și urile ce le i 

la noi cultura burn-. - 
7 

,
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    „să le lucreze. Aşezarea în comună să se 

„Sar urca, ușor suprafaţa cultivabilă la - pes 

59 

. 

/ NN 
. 

bacului, a cânepei, a nului, a orezului, cafelei, a cau- 

ciucului și a tot ce aducem din afară și pe care le putem. 

„produce la noi. Să nu ne fie teamă, căci multe din cul- 

turile ce le facem azi, au fost aduse, cu timiditate, dir. 

alte continente, cum sunt de pildă, porumbul, cartoful, 

viermele de mătase, etc. Ar fi o politică greșită. să im- ă 

portăm mărfuri ce se pot produce în țară, | chiar dacă. 

ar costa ceva mai scump. Planul de cultură, deși gene- 

ral, va îi alcătuit pe regiuni, avându-se în vedere ce se 

poate produce acolo mai eftin, mai mult şi de calitate mai 

bună. Fiecare sat va avea planul lui de cultură, ţinându-se 

seamă de procentul de cultură din. planul general. Se va 

merge cu detaliile până acolo, încât se va fixa chiar pe 

suprafeţele de 2, 5, 10, 20, 40, :50 ha., etc. procentul de - 

culturi ce trebue să facă fiecare exploatare, ţinându-se 

seamă, bine înţeles, de ce se produce în regiunea res- 

pectivă. 
| . 

Prin planul de cultură, se va pune obligaţia ca orice gră- . 

dină, loc viran din sate şi orașe, să fie lucrate şi făcute pro- 

ducătoare, spre folosul posesorului . cât şi al “colectivită- 

ţii. Se vor găsi speculatori răutăcioși, . cari să susțină că 

prin planul de cultură se suprimă libertatea şi dreptul 

de proprietate. „Acestoră li se va răspunde că pământul 

îndeplineşte prin proprietar, -0 funcţiune economică Și 

socială și că cel ce îl stăpâneşte, este obligat să îndepli- * 

mească anumite condițiuni în exploatarea lui. 

“Cred că tot în planul: general să se prevadă ca fiecare 

sătean să aibă o suprafaţă . minimă, pe care să-și ..a$ 

casa, având curte și grădină, fie el: chiar muncitor, fie» 

funcţionar etc. Grădina și parte din curte, să fie obligat 

facă cu aprobarea. 

consiliului comunal, supuindu-l la obligaţiile celorlalţi lo= 

_cuitori. Dacă sar cultiva grădinile, locurile vipane. şi dacă. 

rile degradate 

Sar replanta râpele, s'ar ameliora pământu 
ste 15.000.000 

aşeze. - 

> 

4
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ha, care, împărţite pe grupele principale, ar da următoa- Tea repartiție: . 

"Cereale cuprinse și ogoarele Plante alimentare | Plante industriale i „ Fâneţe cultivate Și plante de nutreţ. 900.000 „| Perdele - de . Păduri pentru protecţia câmpului. Şi. izlazurilor a 

10.500.000 ha. 
1.000.000 ,, 
1.200.000 

Ie 400.000 ,, „ Fâneţe naturale și pășuni. . ee 4.120.000 Livezi de pomi și vi .. 740.000 ,, 
Păduri . 

6.336.471 |, 
, Sate, șosele, drumuri, lacuri, Tâuri etc, 4.308.429 n | 

| Total 29.504.960 ha. ” Di 
. 

+ 

. a 
A . / 

A 
. . 

. . . 

- Canalizând., râurile, : scurgând, mlaștinile, s'ar mări şi 

7 

ea capitalului, 
merţul, 'trans- 
ce mari Schim- 

meargă ş 

! juns la formar graţie căruia ș'au desvoltat industriile, co “portul, etc. tot aşa chimia Și fizica vor adu bări în viaţa popoarelor care vor ști să 
vremei. Din eprubetele laboratoarelor vor 
pe care încă nu le bănuim e 

Şi materii noui, 
Va 

. 

n pasul, Ș 

Pi 

..
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PAMÂNTUL TREBUE MUNCIT 

- Ştiinţa a dovedit că pământul îndeplineşte o funcţie: 

socială și economică și că cel care-l “stăpâneşte, are obli- 

gaţia de a-l face să producă cât mai mult. Pământul 

procurând omului tot ce-i este mai trebuincios ca: alimente,: 

îmbrăcăminte, combustibil, materiale de: construcţii, mi-: 

nereuri, gaze, căderi de ape, etc., posesorul are îndato- 

rirea către colectivitate, să-l muncească şi să scoată din. . 

el tot ceceace natura i-a dăruit. : 

La noi, ca în multe ţări, nu sa ţinut seamă; pe deplin; 

de rolul productivităţii pământului și de îndatoririle pro- 

prietarului și nici de însemnătatea planului general de. 

cultură, pe toată țara, cu aplicarea lui până în cel din . 

urmă sat, sau oraș. Din cauza lipsei acestui plan, se pro- 

„duce ce nu se vinde cu preţ și se importă cele ce se pot 

produce în ţară. Aceasta a fost cauza crizei agricole atât...   
  

la noi, cât şi în alte ţări. Unele din ele au fost, nevoite _ 

"ca în mai ipuţin de un secol, să-și schimbe, de 2—3 Orl- 

planul de culturi agricole, n - 

Danemarca este pilda cea mai clasică. Ea era una din 

furnisoarele de cereale ale. Angliei. Când cerealele celor. : . 

două Americi și a altor ţări, au început să inundeze piaţa. - 

"engleză, în loc de exportatoare de cereale Danemarca a - 

„devenit exportatoare de carne, de. untură, de şuncă, de: 

unt, de lapte, de brânză, de ouă, ete. Danezii, adu- 

„Ceau porumbul şi orzul şi cu. 6le' îngrășau vitele de 

"export. Nu e de mult de când, constatând că untul și 

- grăsimile animale costă mai: scump decât cele. vegetale, 

„atunci au introdus cultura plantelor oleaginoase, mărind. 

în scurt timp, suprafaţa lor la 27.000 ha. cu tendința de 

a merge mai departe. Chiar Norvegia și. Suedia, deși țări 

nordice, cultivă plante de climat: mai cald, numai Spre. . 

a-și micșora importul. Tot acolo au constatat că porcul - 

consumă cereale de 7—10 ori mai mult ca omul ȘI ca. 
n:



62 | Ă 

produsele porcine devin prea scumpe. Au căutat să le înlocuiască cu altele mai eîtine, „Pentru noi se pune întrebarea : Planul. general agricol? Criza din 10 vagoane de cereale ca să ne put 

care. să fie, în viitor; 

„1929—33, câna 'dam | 
em procura un. vagon 

A : „mare, ca aceea a bumbacului, . -a Cânepei, a inului, a orezului, a floarei soarelui, a soiei, 
ete. Suprafeţele culturilor se vor fixa după nevoia con- - 
-Sumului intern, după Produsele ce se pot exporta cu preţ, „Spre a putea plăti mărfurile importate, fără a micșora „valoarea monedei noastre, pa y Stabilirea acestui echilibru şi se 

€ ali ȘI schimbarea obiceiurilor 
şi-a mentalităţei agticui 

totuşi ca un cunoscă 
făpțui. Plugarii sunt dornici să cultive ceace le produce . : 
mai mult. Trebuese luminaţi și, mai Cu seamă, feriți ae 
“dezamăgire, cum au păţit-o de multe ori, ajunge la aceasta, măsurile să fi i 

ți şi cine ştie e judecat. -De sigur, în cazul cel 
Unii au adus băligarul la loc 

um mă vor fi mai bun, ca Pe un visător. ul indicaț, Când au văzut *



  
  

7 

3 

diferenţa de recoltă de pe locurile îngrășate, nu bau mai 

adus la: noi, ci lau pus pe locul lor. Nu faptul că nu 

ştiau, ori nu auziseră de așa ceva îi împedica să-l între-. 

buinţeze, dar sătenii se hotărăsc greu să iasă, din ceea 

ce au pomenit dela părinţii lor. E dureros că au rămas 

mulţi cu aceeași mentalitate până în zilele noastre, Avem * 

- grâne cu 2490 corpuri străine. Asemenea .cazuri. trebuesc 

pedepsite. Ce greutate ar fi pentru 0 familie de 4—5 

persoane, să aleagă 4—5 saci pentru sămânță, cum aleg : 

grâul pentru colivă, dacă nu sunt vânturăţori sau ţrioare ... 

în sat. Slavă Domnului,. au destul timp dela Iulie până 

la Septembrie și i-ar face să şadă mai puţin pe şanţurile 

şoselei, stând de vorbă şi privind la trecători. Lucrurile. 

nu se petrec astfel numai cu sătenii, ci şi cu alţi agri- 

"<ultori. 
E A pa 

„Acum 12 ani, s'a ţinut de Partidul Naţional-Liberal un 

„congres profesional. Am fost însărcinat să fac raportul 

“asupra agriculturii. Printre . chestiunile puse în discuţie 

| de mine, erau cultura bumbacului şi a orezului. Comisia 

„cercului de studii a agriculturii mi-a cerut să scot din” 

„_-discuţie aceste chestiuni. 'Pocmai cei mai indicaţi, nu 

erau încă pătrunși de reuşita acestor culturi. 

-Cam 'acetaş lucru s'a! întâmplat CU fratele meu Con- 

stantin Alimăneştianu, acum aproape 60 de ani, când se 

străduia să convingă lumea că avem petrol şi' îndemna 

să. se înceapă exploatarea Jui:: Profesori “cu renume dela 

Universitățile noastre și ingineri de mine susțineau câ 

mu avem păcură suficientă nici- pentru ungerea osiilor 

_“căruţelor. De sigur că. nu aveam, dacă nu exploatam pe” 

4rolul şi dacă-l importam din Rusia Și Polonia. Păcat că 

„nu au trăit să vadă cât de greşiţi erau în :aprecierile lor. 

„când, în 1932—33, unele 'rafinării, neavând unde colecta . 

„-, Păcura, îi dădeau foc. Am făcut paranteza de mai Sus, spre 

„a arăta că'nu este uşor de luptat cu. îndărătnicia ome- 

| nească și-că, totuși; cu stăruinţă-și cu „metodă: se poate 0b-- 

„„ Sine biruinţa, se .poate ajunge scopul urmărit. 

i 4 
. -. 

. 

7
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Bumbacul, cânepa şi inul sunt articolele cele mai muit 
| importate, deși nu aducem atât cât ar trebui, pentru îm- brăcămintea Populaţiei țării, Nu e păcat să fie aduse din altă parte, când se pot. produce la noi ? ! 

: CULTURA GRĂDINILOR, A LOCURILOR “ VIRAN ŞI A CURŢILOR 
După cum -Spuneam, Producţia Pământului nu intere- 

„ sează „Numai pe agricultor, ci întreaga colectivitate, 
„care îl locuește şi se: nutrește cu Produsele lui. De. aci 
Sa formulat "şi Principiul că Pământul îndeplinește o 
funcţiune economică și “socială, iar proprietarul, pe lângă 

„dreptul sfânt 'al Proprietății, are şi obligaţia; să-l mun- 
cească bine. - n Pa | 

pune la dispoziţi 

Ceapă "8.009 vag. :Fructe - 6.000 vag. Bumbac 8.000 vag... 
Cartofi, 35.000 -, „Ploarea soarelui 15.000 vag. Cânepă 
10.000 vaz. În 7.000 vag. 

Tabloul de năai tistica din 1930, | De ațunci gospodăriile Sau înmulţit ! Locuitorii în 1940. - 
trecuseră de 20 de milioane, iar densitatea, cred că și eaaâ 

„crescut, Me ” „1 . 

jos arată Situația României după sta- - 
. 

! 

” 

! - 

1
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De mai bine de 60 de 
au grădinile, curţile și ] 
duc cu strachina plină 

ani aud spunându-se că sătenii , , : i se ocurile virane, nemuncite ȘI S 

înţeles sfaturile şi îndemnurile date. . 
Abia cele două 

unii din amorțeală, 

un loc viran, să le muncească 

judeţ, „Casa, Bătrânețeite 
_ Își vor găsi până la 
„Teze suferinţele. 

- Acolo bătrânii lipsiţi de familie, “moarte un pat și un medic să le ușu- 

„OBŞTEA: DE PRODUCŢIE 
Pământul. fărămiţându-se, s'a constatat că exploatările mici, neavând vitele, uneltele, mașinile. şi capitan] ne- cesar, nu pot face o muncă bună. Din pricina aceasta, a scăzut producția și calitatea multora din Produsele noa- Ă 4. 

. 
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:stre. Prin obște, se vor putea face muncile la timp şi în - 

condițiuni bune. Obştea va “fi școala practică și mijlocul 

nemeriţ de a scoate pe mulţi plugari din. rutina moşte- 

nită din tată în fiu. 

Făcându-se exproprierea, s'a crezut că muncile se vor 

face cu mai mare îngrijire. Pentru multă lume a fost o. 

-decepţie dureroasă, când, spre ruşinea împroprietăriţilor, 

„veneau pe piaţă grâne cu 15—940%0 corpuri străine. În - 

unele părți producţia scăzuse la 7—9 saci la ha., pe când 

în răzor cu ei, pe acelaș: pământ, și sub acelaș cer, cei 

ce îl munceau bine, scoteau 12—30 saci la ha. 

Acum 37 de ani, Casa Rurală obliga*pe sătenii, cum- 

părători de pământuri prin ea, 'să-l muncească în: obşte 

'un număr de ani. Aceasta a durat până la 1916, când 

am intrat și noi în războiul mondial. Munca făcută de 

acele obști era minunată. Cerealele erau o splendoare. Pe 

“atunci lucram la marea casă mondială de cereale Louis . 

„Dreytus, sucursala Brăila. Soseau grâne ae. 80—84 kg. 

„sacul, fără nici un corp'străin, roşii ca jeratecul.: Se vor- 

bea de ele pe pieţele Belgiei, ale Olandei; ale Folie 

ale Germaniei și altor-ţări. | 
"“Dela -această înălțare; am ajuns în 1929; să „exp ortăm. 

grâne tăciunate și pline de corpuri străine, în așa rad, 
încâţ hamalii din portul Anvers cereau preţuri. duble 

Pentru descărcare, motivând că se îmbolnăvesc de praf 

şi tăciune. - Ă i 
| Ce păcat că exproprierea din 1918 nu s'a aplicat A de 
Casa! Rurală, sau să se fi pus obligaţia, ca un Bumăr ui . 
ani să se lucreze pământul în obşte - şi cu un cont! 
Serios. Lotul bine înţeles, să fi fost nominal şi bine de- E 
terminaţ. A trium?at însă, demagogia “oamenilor fără ex- 

perienţă, spre paguba țării şi a împroprietăriţilor. al 
Trecutul ne stă pildă, că tot ce s'a făcut cu chibzua a, 

“nergie și cu oameni pregătiţi, a reuşit
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EXODUL SATELOR 
In a doua jumătate a SERI 

: în. 
Secolului trecut s'a manifestat 

Câteva State din Europa, exodul Populaţiei dela sate, a 
“Oraș. La începutul secolului “actual pornirea cra și ma 

mare. Atunci s'a manifestaţ Și la noi. In Belgia rămăse- 
ă e locuitori 18%/0 » În Anglia 23%, în Germania 

32%0 și în Franța 340/0, 

” „ 

Părăsirea satelor cra așa de mare, încâț agricultorii se 

Plângeau Că au ră 

Cauzele pen tru cara au plecat e] 
Orașe, erau Ii psa de lucru Și plata 

ementele dela sate la mai mare în industrie: 
, ” 

E 
i . 

, i, alte cauze, ca: goana. 
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«dată muncei agricole şi desvoltării industriei casnice, — 

aşezării industriilor în regiunile unde se produce mate- 

'ria primă, prin organizarea învățământului, a comerţului, 

" “a cooperațţiei şi: sănătăţii. a Ma - a | 

Odată cu organizarea satelor, va trebui să se.-aducă 
şi acolo mijloace de odihnă, de cultură și de distracţii, 
“necesare omului care munceşte. | | 

/ 
7 

INDUSTRIA CASNICA ... 

Dela Noembrie la Martie, cei mai' mulţi agricultori au 
“ocupaţie foarte redusă, iar alții de loc. Pe lângă lunile 

de iarnă, sunt lunile din timpul campâniei de lueru, 
când nu toate zilele sunt ocupate, nefiind de lucru, ȘI se 

>. pierd, astfel, zilele, nenumărate ale populației noastre ru- 
ale. Totalul zilelor pierdute este de circa un miliard, sau, 

cel puţin opt miliarde de ore pe an. Ce mare pagubă 
pentru agricultor ! Ce minuni sar face în 10—20 de ani cu 
“el puţin 200 miliarde pierdute anual. Câte gospodării nu. 

* “ar înflori-! Câte- suferinţe nu s'ar ușura şi câte-lipsuri nu 
ar dispare! Intrebuinţarea timpului liber de către agricul- 
lor, a preocupat şi preocupă pe conducătorii noșiri poli- . 
tici, culturali, economici și sociali, de mult timp. Nu sa! 
*soluționat această problemă decât parţial și nu sa ajuns - 
'să se transforme dorințele şi planurile, în fapte. 

Starea materială şi sanitară a satelor, precum şi refa- 
“erile și despăgubirile rămase de pe urma: războiului, ne 
“obligă să punem în valoare cel puţin cele opt miliarde ore 
'de lucru. Una din îndeletnicirile de mare folos ar fi în: 
dustria casnică. Aceasta o cere și ridicarea standardului 

“de Viaţă a celor 90 procente ale populaţiei noastre. Indu- 
-Stria caznică ocupă orice-oră liberă atât a agricultorilor, 

Stşia orășenilor, fie chiar funcționari sau CU altă înde- _“letnicire. 
Si 

Pentru ajungerea acestui scop, copilul trebue crescut și „ta , | 4 . : | 
ducat, de mic cu cultul şi. iubirea muncei, precum și CU .



70 

disciplina lui însuşi. In Cehoslovacia mai toţi, copiii de ambele sexe ştiu pe lângă carte încă 2-3 meserii din care „cel puţin una este industria casnică. Astfel se explică dece 

la fel de fel. de apucături rele, Cu generaţiilă actuale va fi de luptat până să înţeleagă 
“folosul acestei industrii şi' până să. se disciplineze muncei 
de 8-12 ore în cele 300 zile lucrătoare ale anului. Greuta- 

fi și mai mare. - . 
* | 

Problema a:ajuns. la maturitat6; reușita ei însă depinde: 
de cei ce o vor] 

3 muncei agricole“. am arătat mijloacele Prin care se poate 

siuri: Constituirea - izlazurilor comunale a trebuit: ax facă, pentru că:pășunile se împuţinaseră Și deveniseră un 
mijloc de speculațiune a satelor. Din: cauza, aceasta. și a. 
lipsei de pășune, vitele de tot felul se împuţinaseră. Izla-. 
1899 și 1907. Invoelile agricole, din pricina: micșorării su- prafeţei Pășunilor, deveneau din an în an mai grele şi mai- 

Ţ



1 

asupritoare. Intre anii 1870-1900, construindu-se multe 

căi ferate, ale căror linii pătrundeau până în fundul mul- 

tor văi şi urcând culmile multor munţi, legând mai. ușor - 

satele cu oraşele şi porturile de pe Dunăre şi marea Nea- .. 

gră, a făcut ca agricultorii să mărească suprafețele culti- 

vate cu cereale. îi 

Axendaşii din acele timpuri, când veneau să cerceteze (E 

moşie pentru a o lua în arendă, se interesau întotdeauna 

de câte hectare au fost desţelenite din pășune, din păduri, 

câte capete de vite are comuna şi din câte familii este-_ 

compusă. Acestea erau normele după care se fixa arenda 

ce putea să plătească. Cu cât se-măreau lanurile cu ce- 

reale,. cu atât se îngustau pășunile şi se pleşuveau dealu- 

„rile de păduri. Până în 1908, în multe părţi, plugarii îşi 

păşșteau boii pe marginea şanţurilor, pe deiniţele semănă-. 

urilor, ţinute de funie, pe când oile 'aproape dispăruseră 

la câmpie. Da AI | 

" Starea aceasta a fost speculată de mulţi proprietari ne- 

prevăzători, mai cu seamă de arendaşi, care căutau să 

scoată cât mai mult de pe spinarea învoitorilor.. Prin crea- 

rea izlazurilor comunale, s'a rezolvat, în parte, chestiunea 

pășunilor. Nefiind însă bine administrate, nau. dat rezul- 

tatele: dorite şi nu corespund încă scopului pentru care au 

fost constituite. Da o 

Legiuitorul n'a rupt din pământul cultivabil circa 2 mil. - 

ha., pentru a le transforma în păduri. de mărăcini,, sau 

“câmpii negre, fără un pic de iarbă pe ele, luni de zile. In . 

multe, părţi, vitele, nu pot paşte. decât una sau două luni. 

primăvara, o lună-două toamna; restul timpului îl cutreeră | 

toată ziua pentru a'veni seara Acasă moarte de foame. Cu 

“et creşte populaţia şi cu cât hrana sătenilor se îmbunătă- 

- eşte, cu atât laptele şi carnea, pe lângă făină şi mălaiu, 

vor fi unele din elementele cele.mai importante. 

| Numărul vitelor trebue să fie cel puţin îndoit. Suprafaţa 

izlazurilor nu se poate mări mult și nu rămâne decât să se 

_ exploateze mai bine cele. existente, căci sunt destule. 'Tre- 

7
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ele să se întoarcă imediat, de fapt nu se poate face pentru . 

motivul că, după ridicarea recoltei, mai rămân spice, foi 

și alte ierburi, pe care le pasc vitele. De 'obiceiu, este sin- 

gurul loc, în luna Iulie, unde vitele pot găsi o pășune mai 

bună. De sigur, după” câtva timp de păscut, e bine să "se 

facă. ogoare. LS 
Pășunile din păduri, zăvoaie şi mlaştini. Din cauza ne- 

prevederii și din cauza lipsei de nutreţ pentru vite pri- 

măvara, după ridicarea zăpezii și până ce încolțește iarba . 

pe izlaz, s'a luat răul obiceiu, de a se paşte vitele în pă- | 

duri și zăvoaie. Nu trebue să fie îngăduit sub nici un 

motiv, să-se intre în pădurile tinere, până ce lemnul nu 

se ridică la înălţimea și vârsta cerută- de ştiinţă, după 
felul lemnului. : . PE 

Numai din această cauză avem. păduri. pipernicite, care 

sunt împiedicate în desvoltarea lor. Sătenii nu se îngri- 

jesc din timpul verei, ca să aibă nutreţ, cel puţin până 
la 15 Mai. Cei 'mai mulţi cred că vita trebue să stea pe 

câmp, fie că are, sau nu are ce mânca,.numai în grajd sănu. : 

fie. Această mentalitate trebue să dispară. Locul vitei 
este să șeadă în grajd iarna şi sub: şopron când e. căldură. 

Fără rezerve de furaj de la an la an, cum era obiceiul 

înaintașilor noștri, nu se pot avea animale bine îngrijite 
“Și bune pentru muncă. Pădurile, zăvoaele și mlaştinile - 

vor putea servi ca pășuni la vârsta cuvenită, însă amena- 

jate î în acest scop. IE - 

Aceste pășuni bine îngrijite + vor aduce mari servicii, 

nu lăsate în voia soartei, cum cred” cei mai mulţi: 

„Golurile şi poenile. de munte. Acestea „au 'un mare. rol 

în viitor. Bine exploatate, ar aduce mult venit proprie . 
tarilor şi crescătorilor' de-vite. Statul, proprietarii și ob- 
Ştiile să fie obligaţi să îngrijească pășunile şi. să nu se 

mulțumească numai să încaseze erbărit. și. arendă. ” 

" Fâneţele naturale aveau în 1939, o suprazaţă de 1.456.271 
ha., adică mai bine de: patru ori, decât suprafaţa. € cultiva-
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bilă a Elveţiei. De obiceiu sunt foarte slab exploatate şi se pierde anual din această cauză o mare avuţie. _Mă opresc aici cu Observaţiunile generale, cu credința 
că specialiștii Vor alcătui planul general de exploatare, Şi «că nu se vor găsi liniștiți sufletește, până ce nu vor „vedea planul executat graţie energiei şi destoiniciei Jor. “'Trebue să fim neliniștiţi când am ajuns s'avem o vacă 

la: 10 familii într'o comună de 300 de familii în marele și frumosul judeţ agricol Teleorman ; când avem 

A CULTURILE | „"-Până la jumătatea, secolului al 19-lea, numărul cultu= 
rilor „agricole: 1a noi, era foarte restrâns. Suprafaţa ţării 
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se cultivă azi anumite plante, vor suferi în viitor. modifi-. 

„cări. Unele se vor mări, altele se vor micşora, adăogându-: 

se culțuri noi, până atunci necunoscute. Cum nimic nu 

este etern pe acest pământ şi totul este supus schimbă- 

rilor, nici agricultura nu a scăpat de legile și transfor- 

mările universale, ce trebuesc suferite în timp şi spaţiu. 

Criza mondială, începută de fapt în 1927 şi mergând 

crescând până în 1933, a dovedit că fiecare ţară trebue- 

să aibă un'plan general de cultură, care plan să se mo- 

difice după nevoile interne şi pieţele externe de consu-- 

maţie. i . 

Când am vorbit despre revizuirea planului nostru ge”. 

neral de culturi agricole, am arătat. că irebuese mărite: 

suprafeţele însămânţate cu plante! alimentare, cu plante“ 

industriale și furagere, prin restrângerea întinderilor se=:— 

mănate cu cereale. In cursul anilor, planul de „cultură. 

suferă de obiceiu, unele moâiticări. N | 

Imi reamintesc că între anii 1890-98, Statele Unite din. | 

America inundaseră cu cerealele lor toate pieţele impor- 

tatoare din Europa. Grâul scăzuse la 5 lei suta de kilo- 

grame. In anii următori, - Statele Unite, intrând în pe-- 

rioada desvoltărei sale. industriale, comerciale de trans-: 

“port și numărul consumatorilor din interior mărindu-se, 

cantitatea de produse, agricole, destinate exportului, se: 

micşora din ce în ce. Pentru noi însă, concurența pe 

pieţele mondiale nu a scăzut, pentru că în acelaș, timp. 

„Statele din cele două Americi. își măreau mereu suprafe- - 

țele cu semănături de cereale, în cap cu Argentina Urna 

„tă de Canada, Australia şi India. Neţinându-se seamă că . 

este o limită a consumului şi 'o limită peste care semă-- * 

năturile și producţia nu este bine să treacă, ne-a adus la 

marea criză mondială din 1929-33, care a sărit după ea, . 

„criza industrială şi bancară. | 

za După cum spunea, +rebue să se revizuiască şi să 'se- 

Suprafața ; ul nevoilor vremii, planul nostru de cultură. 

aţa grâului reprezintă la noi, 30,417%/0 din întinde--



16 a | | 
"rea terenului arabil, porumbul 36,84%/0 adică amândouă 

67,31%/0, pe când fasolea ocupă 0,48% mazărea 0,390, 

linţea 0,15%. și cartoful 1,540/6. Este de sigur, o exagerare 

„şi un desechilibru. Nu voi intra în partea tehnică ; acea- 
„sta o vor face specialiştii, care au competinţa și dorința 
să li se dea îndrumările necesare. o 

Voiu căuta să indic în câteva cuvinte, ceeace este de 
făcut în -privinţa producţiei și desfacerii, pentru a avea 

- d agricultură rentabilă şi consumatorii. să aibă produse 
mai eftine. ! . 

OGORUL 

”. Printre primele lucrări ale pământului, sunt desţelini- 
“rea şi ogorul anual. ! E 

. “Pământul poate fi de cea.mai excelentă calitate, dar dacă 

nu. este muncit şi pus'în valoare, produce mai puţin ca 
unul de calitate mai inferioară, însă bine lucrat. Au ma- 
-re dreptate cei ce susțin, că omul este elementul cel mai 
:de valoare în producţie. Ogorul are mare rol în toate 
“culturile, agricole. “Importanţa lui a fost înţeleasă de multă 
"vreme de înaintașii noștri. Pe la anul 1890, când mai toți 
Pplugarii - aveau perechea. lor de boi, când bucata de pă- 
mânt nu se fărămiţase așa de mult și când se mai găsea * a Pământ de lucru la marea, proprietate, mulţi săteni, după ce se cărau păioasele şi după ce păşteau câteva zile vitele "pe miriști, ogorau pământul, chiar cu snopii pe el, mu- tând. snopii la marginea locului.. 
„După 30-40 ae ani, co 
"unele lucruri bune, 
„ar îi lenea, alţii de 
-alta. Mai sunt însă. 
'să ajungă aici, Să 
„cauzele, pentru ca, 
măsurile „cerute. pe 
„. După 1920, vitel 
“multe părți ale țăr 

piii sau nepoţii acestora au uitat 
văzute la părinţii. lor. Unii susţin că zinteresarea; de sigur, va fi şi una și 

și alte cauze, care au făcut pe plugari 
nu se condamne, până ce nu se văd 
astiel, să fim drepți și să putem lua ntru înlăturarea lipsurilor. 

e Sau scumpit, recoltele proaste, în i, între anii 1912-28, căderea. catastro- 
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fală a preţurilor” “cerealelor şi a produselor agricole în. 

timpul crizei mondiale, nepervederea celor mai mulți. 

dintre cei cărora li s'a dat pământ prin reforma agrară, 

au contribuit la scăderea inventariului plugarilor. Cei : 

mai mulţi trebuesc ajutaţi, fie individual, fie prin asocia- 

țiuni, sindicate sau cooperative, ca să-și procure, sau să. 

închirieze uneltele de care au nevoe. Sunt circa 14.000.000. 

ha. de făcut ogor şi de arat cel puţin încă odată. Plugarul 

neputând să-și facă. munca la timp, riscă a o face în za-: 

dar. Statul nu poate şi nu trebue chiar, să ajute decât pe 

cei vrednici. Cine nu iubește plugăria, să se lase de ea, 

pentru ca pământul să intre. în mâini. vrednice, care să. 

ştie să-l frământe şi să-l facă -să producă cât mai mult, 

de cât: mai bună calitate și cât mai eftin. | 

CULTURA CEREALELOR 

- Cultura cerealelor, după. cum se vede din datele 'sta-- 

tistice de mai jos, în ultimele" două decenii din secolul. | 

al XIX-lea, a luat o mare desvoltare. 
i - 

Devenind liberă navigația pe Dunăre, după pacea de- 

la Adrianopol, din 1829, a. început să sosească în portu-- 

rile noastre, vapoare din toate țările şi. mai cu seamă cele 

englezeşti, care aduceau mărfuri de la ei şi se înapoiau. 

_ încărcate cu cereale şi alte produse de la noi, pentru An-- 

glia și țările din drumul ce-l făceau vapoarele. | 

- Căile ferate începând să brăzdeze ţara în lung şi lat, 

"au dus gările pe multe moşii sau în apropierea. lor. Până. 

- atunci; transportul produselor agricole și în special ce-:. | 

realele, se făceau cu carul cu boi sau cai, până la schelele. . 

de pe Dunăre, făcând drumuri până la 80 de km. | 

Tările care ne cumpărau vitele, de când am început: 

să punem bazele industriei noastre naţionale, pentru â- . 

nu mai fi tributare lor, de oârece le vindeam grâul pe: 

preţ eftin, şi-l aduceam înapoi, Sub formă de făină, cu . 

“prețuri mari — au închis graniţele pentru vitele noastre... . 

7 7 
. Ri r
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Articolele le puteam. produce, având. materie primă, “mână de lucru, combustibil și mai cu seamă Consumul „asigurat; și am fi fost foarte vinovați, dacă nu.s'ar fi în- 
” femeiat industrii -la noi. Agricultorii fiind loviți în cre- șterea vitelor, sau văzut nevoiţi să defrişeze din pășuni și fânețe, pentru a le cultiva cu cereale. Terenurile fiind „ “odihnite şi dând producţie mare, au îndemnat pe agri- „cultori să defrişeze cât mai multe suprafeţe. Nu numai -din Pășuni și fânețe, dar chiar codri întregi de păduri, -pleșuvind dealurile şi povâenișurile. Se susține chiar, că “din cauza aceasta s'a schimbat clima ţării noastre. Sa “mers însă prea departe, fiind înșelaţi de câştiguri tre cătoare. : e 

. Pentru a se vedea drumul ce s'a parcurs în aceşti 70 de "ani din urmă, dau mai la vale următoarele date statistice: 

  

  

  
  

ii Suprafeţele cultivate în Suprafeţe ce vor Felul cerealelor 1864 "1939 trebui cultivate - | ha, “ha, în viitor 

Grâu ,...,, "892.394 4.078.575 3.500.000 Secară  ... 124.616 448.036 500.000 Orz ... x 349.294 | .1.096.013 1.200.000 | Ovăz ..... 87.564 589.006 -:800.000 "1 Porumb : 1.213.051 | 4.931.766 '4.000.000 Mei... 130.083 „26.023 30.060 Hrişcă .... — "1,703 -2.000 Mături ! SR —: 9.7067 18.000 Ogoare sterpe _..:. — | 536.680 450.000 | 2.197.005 |' 11.716.908 10.500.000 - : ă N 

  

  

  
„+ Cultura cerealelor. sia desvoltat nu numai în unele țări „ale Europei, ci peste tot Blobul pământesc, In cele două „Americi, Australia și. 1 su mai însemnat.! 

| „În secolul al 20-le a început să intre în rândul țărilor “producătoare de. cereale și Africa. * Producțiile sale. au “apărut pe pieţele mondiale. Si Ă |
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„Tehnica şi chimia au adus în ultimele decenii atâtea 

descoperiri, încât industriile au-luat o desvoltare nea- 

șteptată. Ele întrebuințează ca materii prime, “produsele. - 

agriculturii şi dacă am numi numai laptele şi lemnul, este 

suficient să ne dăm seama că în viitor, -trebue să schim- 

băm planul nostru agricol. 

Civilizaţia pătrunzând n.ai adânc în clasele noastre s0- 

ciale, a adus şi va aduce un standard de viaţă mai ridicat, - 

mărind şi variind nevoile de consum: Micșorarea cu circa 

1.200.000 de ha., a suprafeţei ce. este de cultivat în viitor 

cu cereale, pune. întrebarea, dacă nu va suferi consumul 

întem şi dacă vom mai avea în viitor, cu ce plăti măriu- 

rile ce importăm.' Răspunsul este categoric nu, pentru 

motivele ce urmează : suprafeţele. cultivate cu unele spe-. 

cii de cereale, erau prea întinse față de consumul întern 

şi de excedentul ce se oferea pentru . export. Preţul lor 

adesea, nu plătea renta capitalului învestit, plata muncii, 

a cheltuelilor de exploatare şi nu lăsa. câștigul strict ne- 

cesar, ca 'să asigure un traiu mai bun. - 

In 1939, suprafaţa acoperită-cu cereale era de 11.716.908. 

ha, cuprinzând şi cele 536.000 ogoare sterpe, din. care 

grâul ocupa 4.078.575 şi au produs 44.528.410 chintale, 

adică 10,9 chintale în medie la hectar. Prin noul plan, 

se cultivă numai 3.500.000 ha de. grâu și dacă producția 

se ridică la 15 chintale la hectar, producţia totală sar 

ridica la 45.150.000 chintale, adică mai mult chiar decât. 

produceau cele 4.078.575 ha. Dacă nu ajungem să pro- 

ducem 15 chintale la ha, când 'alte ţări, cu pământ, de 

Calitate mai inferioară şi climat mai puţin prielnic, ca al 

nostru, s'au urcat la 30,2 ' chintale,- nu este „decât vina 

noastră. Am rămas cea din urmă ţară în ceeace priveşte 

producţia. . Sc 7 

„In ceea ce priveşte porumbul, la fel. | 

Susţin cu tărie, că cel ce nu înţelege agricultura, nu - 
fo 

merită să fie stăpân pe un pământ din care nu scoate, . 

- ceea ce ar trebui să scoată. Pe an ce trece, se vede și mai 

, 

7 

/
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clar că pământul îndeplinește din. ce în ce mai mult o “funcţie socială şi economică. Exploatările mici, prin a 
“căror divizare. exploatarea se face imposibilă, trebue să-şi facă cultura prin: obşti, spre a ajunge 'la suprafaţe mai mari din fiecare fel de plante... - | , 

PLANTELE. ALIMENTARE 

Legumele şi zarzavaturile joacă un rol important în „hrana omului. Medicii susţin că pentru! muncitori, legu- mele sunt indispensabile. Şi când ne gândim că în satele Şi oraşele noastre sunt atâtea curţi și grădini care, în loc să-fie. pline cu răzoare de legume şi flori, sunt înăbușite de.bălării 1... Ca Ia 
“Este o datorie ca fiecare om care-are o palmă de pă- mânt, să o cultive cu legume, zarzavat şi' cu flori după locul unde se găseşte. Nu mai este îngăduit, să mai ră- mână o, bucată de loc nemuncit. Populaţia noastră are nevoe. de o raţie mai mare de zarzavat şi leguminoase, pe lângă lapte, unt, brânză, ouă şi carne. „Aceste produse au o desfacere mai.bună şi Sunt mai rentabile decât unele feluri 'de cereale, Uscatul şi conservârea lor, să se facă pe o scară mai întinsă, atât pentru consumul intern, cât şi pentru export. : a | Di i „Nu sunt mulţi ani de când la Constanţa şi în alte oraşe, - ne veneau legumele şi zarzavaturile din Turcia, pe. când pământurile. noastre stau pârloage ! | i Ma 
Să se dea o mare desvoltare seminţelor de tot: felul. Ridicarea standardului, de viaţă a populaţiei, cere -mă- rirea suprafeţelor semănate cu: leguminoase și zarzavat, - _ sporirea producţiei la ha., îmbunătăţirea calităţii și efti- 

  
+ 

„ | , _ _
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nirea lor. Tâbloul următor arată suprafeţele ce cred că, 

ar trebui să fie afectate plantelor alimentare. 

  

  

  

  
        

e Suprafeţele cultivate în Suprafaţa ce crea 

Plantele "1864 -|'- 1933 că va trebui să se 

DN “ Ha, Ha? | cultive în viitor 

Bob | 1 „aqo2 |. 75.000 
Fasole .. „1... 21.420 164.116 - 7 120.000 
Linte „..... | — 19.408] 50.000 

Mazăre - ....- —, "51900! > „240.000 

Năut ..... . = 1.042 | . _5,000 

Ceapă ...-. — 24.810 50,000 

Cartofi... 3 | - 6.031 | 207.259] +  . - .350.000 
Varză... | 2095] „50.000 

Pepeni ...., = au 827 |. „250.000 

Dovleci „i... || 64245 | „202000, 

Legume A ss... : [e 213.853 - 20.000 

„Bo... 20651 | „40.000 

21.451 486.138 | . 1.000.000   
4 - 

Toate legumele Și zarzavaturile care nici nu se află în 

statistica Gin 1864, se cultivau în cantităţi mai mici pen-.. 

“tru consumul: intern şi al familiei. - 

Pe malurile râurilor şi.pe unde se scurg. izvoarele, sunt 

“atâtea terenuri - bune pentru aceste culturi, neaşteptând 

„decât mâna, priceperea şi energia omului pentru a fi 

cultivate, In jurul Sofiei se fac culturi pe câte 1—1%4 ha. . 

cu ardei, legume, roşii şi seminţe, d& pe urma cărora tră- 

esc familii de 4—5 membri în condiţii foarte bune și cu 

un standard de vieaţă destul de zidicat. 

CULTURA PLANTELOR INDUSTRIALE 

Una din multiplele cauze, care au contribuit la scăde- 

xea leului după 1919, este şi faptul că aducem de peste 

graniță maferii prime şi articole: industriale, deși le pu- 

tem produce la'noi. Dacă în aceşti 30 de ani dela “primul 

Tăzboiu f mondial, nu am fi avut mar , 
- | 6 

ele noroc, să avem -
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petrolul, lemnul și vitele pentru export, leul ar fi fost 
şi mai depreciat. Vindeam produsele noastre sub cost, ca 

- să aducem-bumbac, cânepă, in, orez şi alte mărfuri. Dam 
„10 vagoane de cereale pentru un vagon cu articole in- dustriale. Importăm -circa 20.000.000 kg. de bumbac brut, 
"cu. mult sub nevoile consumului nostru. Această plantă 
se cultivă cu succes la noi. Dacă nu a reușit în unele părţi ale ţării, cauza a fost că nu s'a cunoscut bine cul- „tura, sau nu era regiunea prielnică şi nici terenul indicat 

ă 3 Ă Ă și bine lucrat, Na 
„„ Acelaş lucru sa întâmplat la început, cu toate plan- iele 'aduse „din alte regiuni, . sau continente. * Porumbul, - despre! care se zice că nu are încă 300 de ani de când a fost adus la noi, a trecut şi el prin aceste dificultăți. In regiunea Dobrogei, chiar în jurul. Constanţei, cultura porumbului nu se făcea fiindcă mulţi plugari erau în- credințaţi că nu merge bine acestei culturi. Cu toate “acestea, au fost ani. când a dat 4—5.000 kg. la ha. De altfel, toate semănăturile au ani când dau recolte slabe. Pentru că este vorba 'de introducerea culturilor plan- telor industriale. pe scară. mai mare; a bumbacului, a „orezului, a' plantelor din care se extrage cauciucul, etc. cred că este interesant să arăț în câteva cuvinte intro- ducerea bumbacului la noi. In timpul 'războiului mondial 

» apărând sub Supravegherea mea, ziarul săptămânal pentru sate „Poşta țăranului:, care era.tras în 30.000 N 
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«de foi, am început prin el, propaganda culturii bumba-. 

ului. Arătam că: munca este ca aceea'a porumbului, iar - 

culesul ca al tutunului, adică în mai multe rânduri, când 

- se deschideau capsulele, pentru a nu îi lăsate 'ca putui 

lor să fie luat de vânt. In anul acela, am primit peste 

1500 de cereri de sămânță de bumbac. 

Am adus dela casa Vilmorin din Paris, sămânță de 

bumbac americană, canadiană, indiană şi egipteană. O. 

sută de grame costa 30 de lei, preț în care era cuprins 

şi transportul. Incercarea a reuşit în multe părți. Văzând . 

interesul pus de un număr atât de mare. de agricultori, 

-m'am' dus la Ministerul agriculturii şi am propus sub- - 

secretarului de 'stat G. Cipăianu să ia în mână chesțiuriea 

culturii bumbacului şi a orezului. D-sa a dat-o în studiu 

specialiștilor şi a adus sămânță din Egipt şi mai.cu seamă - 

“din Bulgaria, seminţe. care mergeau mai bine la noi. Pe 

atunci malţi se îndoiau de reușita culturii bumbacului 

şi a orezului. In primăvara anului 1935, s'a ținut” de către 

Partidul Naţional Liberal un congres a al profesorilor. Am. 

fost însărcinat 'să- fac: raportul asupra agriculturii. "Aveam Ă 

un pasaj asupra bumbacului. Am fost rugat, cum am spus, 

să trec peste problema bumbacului, fiind încă prematură. 

Deasemenea și cultura cânepei. şi a inului a stagnat mai 

bine de 70 de ani, stârnind. întotdeauna în jurul ei, dis- 

cuţii . academice şi dorinţe destule, “fără însă să se ajungă 2 

1a vealizare. In 1925, Vintilă Brătianu, ca ministru al Fi- 

nanţelor, a însărcinat :pe inginerul Niculae Ştefănescu, 

directorul Băncii Românești şi pe inginerul inspector ge- 

neral “Gr. 'Stratitescu, profesor. la Politehnică, să. .stu- 

dieze și să ia măsuri pentru € o torcătorie de în şi cânepă. 

Totul era gata, intrând în societate și o mare fabrică din 

Polonia. Cână V. Brătianu a părăsit ministerul, totul & 

Tămas baltă: Am insistat asuprâ acestui punct, pentru a 

arăta că principalele plante ale industriei ţextile-le pu- 

„tem produce și la noi, Bără a-mai fi tributari . altor state. 

DE pi ta 
i
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Ta tabloul de mai jos, ârăţ suprafeţele ce cred că trebuese însămânţate : -. 

AD Suprafeţele cultivate în Suprafaţa de cul-| p . î 

a .. 
„ Plantele | 1864 1939 - tivat în viitor 

  

    
                  

Ha, - Ha... Ha. 

Cânepa ,..., ! —.! „+ 517.820 , 120.000 In ci. n 12.153 80.000 î N Rapiă .. 61.271 61.178 | . 100.000 | Mac . a. . e — | 2.319 S „5.000 “Floarea soarelui + [o — 163.808 | -. | 250,000 Sfecla de zahăr .""h — 53 366 | . 100 000 Cicoare ,..., e SI NI - 433 |: „8.000 Tutun . . .. | 4 461 „21,551 50.000 [. Anison ,.. -.. . = î T181 1.000 j. Muștar ...., | . 1.343 | . : „8.000 "Ricină şi plante. 
a. : “| tarmaceutice i — 308: 0 1000[ Hamei .. ss. — . „..29'| R 1.000 "| Bumbac. , ... o 7,031 270.000 |. . Soia ;. ... N oaq55 | 100.000 ÎN Orez .. .. e _ 446 > 100,000 : Cauciue, alte plante — |: 2.893 16.000 Di SN E , : 10732 |.:.. 488.307 1.2000.000 

"Unele din plantele netrecute în statistica din 1864, se - - cultivau pe întinderi mai mici, pentru consumul casnic „şi intern. Sunt: însă plante care pe 'âtunci și chiar până: acum, câțiva -ani,. nu se” cânoșteau şi nu se cultivau în. 

„următoarele :' arenda '22.400 lei, : sămânţa :7200, -aratul 
| „1000. și meliţatul: celor” 800 „de kilograme produse Ia. ha. 124.000 lei: Totalul cheltue- lilor se urcă la suma 'rotunaă de.64.000 lei. Valoarea 800" „ KET. cânepă a 200 lei kg. face 160.000 1 | " Zându-se 64.00 

= 

ci, din care scă- - 0. lei cheltuelile, rămâne un câștig net de 

X 
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„96.000 lei. la hectar. _Admitem că nu ar fi nici producţia: 

"aceasta 'la hectar şi nici preţul ,nu ar îi aşa de ridicat, . 

totuși beneficiul la ha. este. cu mult mai - mare, „decât a 

„multor culturi cu cereale. . 

Bulgaria, vecina noastră, unde - proprietatea: cea mai 

„mare țărănească nu trece de 5 ha, dându-și seama ce în- 

seamnează a cultiva plante” rentabile şi a face o muncă 

intensivă, a ajuns în „câţiva : ani la: progresul“ arătat în 

- “tabloul de mai jos:: | : i. 
4 

2 

! Da i Culturile făcute în - 7 

  

i „Felul plantelor "- 1920f21 |. :.1938/39 De 

! | | NE Ha: . Ha. |. 

Tutun  . ss... . | | 162.97 | 408.578 |... 
1.174.764 2.293.168 

“26 668 |- 1.582.519 

6.101 107.636 

„1.370.480 „4392. 201 

* Producţia: mondială de bumbac se. ridică la :560 'mi- 

" 'lioane chintale, din: care 50%/0 produce. America, 2 259/0 co- 

"Ioniile britanice şi :8%/o: Rusia ; deci aceste trei țări, „produc o 

:33%/0 din. producţia întregii lumi. 

Cum; scriu pentru cunoscătorii problemei, 

bine a mă opri aci cu argumentările mele. 

FANEȚELE ŞI PLANTELE DE NUTRET 

„ Creşterea vitelor a fost una din ramurile prncipale ale - 

agriculturii noastre până în 1886, când . Austro-Ungaria 

“A închis graniţele pentru importul lor. "Țăranul român â 

iubit şi a fost legat în toate timpurile de creșterea vitelor. | 

Nu sa despărţit 'de ele, decât atunci când era; silit, şi nu: 

a avut încotro. A suportat condițiuni 'grele de învoeli, 

numai și numai ca'-să nu-i 'lipsească vitele. din pătătură. 

Unele îi dau hrană şi îmbrăcăminte, cu. altele îşi făcea 

'arăturile și căratul dela câmp. De. când. a dispărut vita 

dela casa plugarului, de atunci a întrăt lipsa- şi sărăcia în 

«e oliba sa. - E E p E 

Sfeclă .de zahăr 
Floarea soarelui 

Rapiţă . ..   
cred că este 

N
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. 'Trebue să recunoaștem: că mulţi dintre săteni, cu tot: 
dragul lor de'vite, nu au ştiut să le îngrijească cum se 
cuvine şi din nenorocire această neglijență continuă Și 

- astăzi. Nu mai este permis.ca vitele să iasă în primăvară 
"în așa stare de Slăbiciune, încât să se poată număra 

coastele și să: cadă pe brazdă. Este o adevărată crimă ce 
. trebue aspru pedepsită. - DN __ 

„ Din cauza închiderii exportului de vite, agricultorii au 
defrișat păşuni şi fânețe, mărind astfel culturile de ce- | 

„reale. : Având un . pământ odihnit și îngrășat, se obținea - 
până la -16 hl. sau: circa 1250 kg. la ha. Acelaş pământ, 
după 40—50, de ani, scade producţia la 910 kg. S'a stors 
din el an de an, tără ca să-l odihnească sau gunoiască. 
Ingustându-se păşunele şi fărămiţându-se prea. mult pământul, sau rărit numărul vitelor și s'au împuţinat ju- gurile, sau gurile de ham. S'a ajuns: să fie 10 vaci cu. lapte într'o comună de 300 de familii. | 
Standardul de viaţă al. sătenilor şi al lucrătorilor va "trebui ridicat, cu orice chip, în. viitor. Nu se poate ajunge “acolo, decât prin creșterea numărului vitelor şi al cul-. - „turilor de legume. Pentru a ajunge acest scop, este nevoe să fie ajutat orice om fie e] plugar: sau: muncitor agri- col, ca dela casa lui să nu lipsească o vacă şi câteva oi. Fără izlazuri. îngrijite, nu se poate avea o: creștere de "vite. Tabloul de mai. jos arată suprafețele: ce. trebuese cultivate cu plante de nutreţ. 

  

“| Cât sa cunti-|. Cat «a se 

    

Felul culturei. vat în 1939 cultive în . E : Ha. -]| viitor. Ma. 

Lucernă Da 155949 | 250.000 |: Tritoi n... "199.940: | _ 250.000 |: Dughie .-. . 148.955; |'.- 150.000-j:. Alte fânețe 148451 | 150.000, „Rădăcini Pa k „42.372. | 100.000 ——— a |, 100.000. | 695,667, |, 900.000. A E LI IN , : : 

d
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Hrana şi îmbrăcămintea! satelor a scăzut în mod îngri- 

jorător. Nu se pot îmbunătăţi decât prin creşterea vi- 

telor şi întinderea suprafeţelor plantelor furajere şi ră-. 

dăcinilor de nutreţ. i 
î 7 . E - 

*, . . 

MUNCITORII AGRICOLI: 

Proprietatea -mare și mijlocie are adesea lipsă de braţe 

deși în comune sunt braţe, care în cursul anului în multe 

regiuni, nu lucrează! decât 50—80 de- zile. Aceasta se 

întâmplă pentru .că lipseşte o organizaţie a clasei mun- 

citorilor agricoli, aceştia trebuind să lucreze de Luni şi , 

până Sâmbătă ca şi în fabrici şi în alte activități. Aceas- 

tă clasă nu se poate creea decât atunci când muncitorul 

agricol va avea de lucru şi în zilele ploioase, când nu are 

„Muncă 1a câmp, precum și în cele 6 luni de iarnă. Crearea 

clasei muncitorilor. agricoli. depinde în mare parte de - 

organizarea muncii casnice la domiciliu. Bohemia, Cehia, 

Slovacia şi alte ţări au înţeles acest . lucru şi . locui- 

torii lor. au ajuns să. aibă dela două la patru meserii. 

Omul care mă masa la : Karlsbad era : — Mas0r, croitor, 

lucrător de jucării şi muzicant, luând parte Ja concerte. 

Muncitorul agricol trebue legat. de sat unde să aibă însă - 

căminul, curtea, grădina şi “dacă -are familie,. cel puţin 

vaca lui, Problema muncitorilor agricoli, este de o mare 

însemnătate. Pe viitor să nu mai fie. O disproporţie așa 

de mare între” plata. muncii lucrătorilor de fabrici, de 

birou şi a Tnuncitorilor agricoli, mai cu seamă că primii 

lucrează zi de zi, pe: când cei agricoli, în starea actuală 

dela noi, nu au mai mult de lucru decât 5-6 luni pe - 

an. Faptul că: în sate multe braţe nu muncesc zi de zi 

face ca acești muncitori să nu aibe nici venitul necesar 

pentru ă:avea o viață higienică şi aceasta duce la slăbirea 

fizică şi morală. Cei care au.ajuns în această stare se 

cuvine să fie urgent ajutaţi. ca să iasă din ea. Pentru a 

ajunge acolo, sunţ greutăţi de învins. Gu răbdare şi stă- 
. p- 

pi
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ruinţă se trece peste ele. De altfel, tot ce este bun și du- 
abil nu se-câpătă decât prin muncă Și răbdare. 
"Mai toţi agricultorii care aduce muncitori, au observat că 
cei mai mulți sunt slăbiţi, neimbrăcați şi cu “Puţină, pu- 4 ia A aa pax ae - - tere de lucru. Abia după câteva săptămâni de hrană bună, - 
își vin în fire. Această stare de lucruri să ne dea de 

- gândit. Interesul nostru național, economic şi social este 
“să-i: scoatem cât mai repede. din această situaţie pentru "a da ţării elemente de muncă viguroase și pline. de viaţă. Mulţi susţin că. vina acestei stări, o poartă înşişi sătenii. ". Este aici un pic de adevăr; să nu se uite însă şi- cauzele 
ce au contribuit ca ei să ajungă ajci. De sigur sunt unele „elemente îndărătnice. și vițioase. Pentru ei se vor face instituțiuni de corecțiune şi pentru cei nesupuși colonii de muncă.- Problema muncitorilor Şi a lucrătorilor trebue să , preocupe pe conducătorii politici, economici şi sociali dela noi și din toate ţările. N SA . 

: PRODUCŢIA . ...- 
“Dela 1915 încoace, a.scăzuţ: la noi, producţia la. ha. In: ultimii ani, pare a începe o mișcare spre. urcare. Totuşi, . suntem foarte departe de unde ar trebui să fim. Dau mai - la vale media producţiei cerealelor la ha. în hectolitri : 

  

    

  

    

. | Ă |. NV . . Ă i „a ” - . Ani Populaţia | „Grâu | - Orz | " Ovăz *| : Porumb : 

„1876. |. a-a466615| 71 | 124 1 apa |. 16.6 1896 5.709.959 | : 16.7 |- 184 | '18a |. 149: 151906. _| 6.585.534 19.8 . |. 21.3. 24.1 |. . 221 1915. 7.897.311 16.5 | 182::| 238 "2241 1926 ' | 17.459.273: 91 |. 10,9 10,7 |. - 145 „1931; -- | - 18.283.549 10.6 . mA 7.7 "18.2 
Ra - | . ” Ă E Că ? . ii Sa Toate ţările de pe glob şi: în special cele” din: Europa; caută să-și măreaşcă producția. la ha. 

. 
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lată cum Italia a urcat-o şi ea dela 1922-la 1942: 

  

  
  

  

Ani Grâu | "? Ora: "|. Ovăz | Porumb 

ORB. „Kg . Kg. Î Kg.:. 

“19aajp | 10.40 | “aas0 | 16.50 |: 5.60. - 
"1986/40 . | 14.60 j 56.80 | 2140 ] 6.80... 

Pentru a avea un termen de comparaţie în ceeace pri-: 

veşte prâducţia, dau mai la vale o statistică dată de gu- 

-vernul.german în chintale la na: : 

  

  

  

      

a FE “Grâu „.Orz  - Cartofi 

” „a Nă  2- 1.. Chintale. |. Chintale: | Chintale 

Danemarca. Ia 30.2 | 29.3: | 113.0 

Olanda, . „29.8  „ „28.9 200.1 - 

Belgia oo 7|.. 26.6 : |. 212.0 
Germania. : 230-:| "20.1 170. 
Norvegia 16.2. 118.8 „185.5! 

Franţa”. + 5.5 |. 14.8 |: - 1100 
Ungaria 13.5: a |. 620, 
„Polonia  - ” 11.8 12.1 . 112.7 

„| Bulgaria us. 13.4 | * * 498 

|. Jugoslavia -. . .- | al. |. 96 |... 58.5. 

„România . i 96 „410.8. o 91.1 

Spania . . Oe 92: | 122  [-/. 1160:   
IN a i ” ] ” 

Producţia noastră esţe. cea mai mică, deşi suntăm. țară 

-Cu teren de. calitate bună, întrecându-ne țări cu pămân- 

turi mai slabe. Vina nu 0,au decât cei care fac plugărie. 

Prima condiție” de rentabilitate a pământului "constă :în a 

„avea 6 producţie mai ridicată, nu să se aștepte la mărirea. 

preţurilor, pe spinarea consumatorului. Cel ce munceşte 

a 

.: 

„Pământul este dator să-l fată să dea cât “mai mult, bine -: 

rând .. 
înțeles însă; să “nu-l secătuiască, cum. fac unii, cerâne 

dela e] numai rod, fără. a-l: odihni, a-l îngrășa și a aplica 

tot ce Ştiinţa” descopere în. această privinţă. ! 

! '



POMICULTURA 

Insemnătatea fructelor: ca aliment „ste înţeleasă de 
foarte puţini oameni. Mulţi socotesc poamele, ca ceva fără o prea mare valoare. Ma : 
In ultimii 30 de ani, .au început. totuși. să se cultive! 
pomi fructiferi pe suprafeţe din ce în ce mai mari şi "în special felurile de masă. În trecut, livezile erau plan- “tate mai cu seamă cu pruni pentru ţuică, ” 
Prin :1900, se instalaseră în țară câteva cuptoare de » uscat fructe. Neavând însă soiul prunelor de uscat, con- „sumul nefiind introdus în' massa cea mare a populaţiei și | lipsindu-ne pieţele de desfacere peste hotare, mai toate N cuptoarele sau închis, pentru ca să se deschidă abia în “anii din urmă, când consumul s'a întins și.la noi. ” În 1939, erau plantate în țară cu pomi fructiferi 272.644 “ha. Din acestea, 162.620 ha. erau livezi cu pruni, iar res- „tul de 110.024 cu alte feluri de pomi. In 1941, suprafaţa se ridicase la 290.000 de ha. cu 105.000.000 pomi roditori. Valoarea lor se ridica la circa 100.000.000.000 și venitul "anual la peste 20.000.000.000 lei. . i Climatul nostru: este favorabil pomilor fructiferi. Spe- E cialiştii străini susțin „că, dacă am selecționa speciile. de -- pomi și le-am îngriji cum trebue, aroma şi calitatea lor 

i 

pa 
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lor. Vasele luceau că sticla, aşezate fiecare la locul'lor, 

ca o baterie de artilerie, iar grajdul lipit: de casă, “era. 

mai curat ca locuinţa: țăranilor din multe țări. Vinerea 

se spăla pe dinafară cu săpun, nu numai casa, ci și tro- 

tuarul din faţa casei. Vacile veneau dela păşune curate: 

şi pieptănate. La ora 5.ne-a dat un ceaiu cu unt;şi. mar- 

meladă, dela pomul din curte. Inainte de a ne așeza 'la.. 

masă, fiind ora cinci de rugăciune, a scos o biblie şi a 

citit din ea. «i: a 

„Avea. socotelile într'un registru : pentru lapte, pentru. . - 

fructe, pentru zarzavaturi şi pentru poame, pe zeci de 

ani. Făcui această parânteză ca să reamintesc, celor care 

au văzut, ca' și mine, gospodării bine, ţinute şi să ne în- 

trebăm ce-am făcut, fiecare din noi, ca să ridicăm pe 

țăranii noştri la un nivel de tiaiu mai bun. adică civili- .. 

zat, dar nu luxos. Civilizaţia nu însemnează lux, ci, rân- 

duială, cumpătare, muncă şi regulă în faptele de toate: + 

zilele ale omului. Ne a E | 

Suprafaţa plantată cu pomi fructiferi, trebue să ajungă. 

la noi, la 500.000 ha. ÎN 

Plantaţiile să fie făcute-după un plan bine studiat, in--, 

dicând ” speciile pe regiuni şi” asigurându-se desfacerea 

fructelor atât în interior, cât şi peste graniţe. Extinderea. 

suprafeţelor cu pomi fructiferi cere :. selecţionare, pepi- 

„ niere controlate, specii alese, muncă la timp şi suficientă, 

îngrijire în contra boalelor, modul de cules, de împache-: 

tat, local de păstrat, industrializarea, | comercializarea şi 

transportul fructelor. Unele din îngrijiri cad. în seama, 

producătorilor, altele în seama” comerţului şi industriali- 

zării. Atât unele cât şi altele trebuesc stimulate, ajutate: 

controlate și chiar impuse de stat prin organele lui. De: 

altfel se cere şi în pomicultură ceeace se cere şi la, toate: 

celelalte îndeletniciri : pedepsirea celor ce PU combat 

boalele, aducând -prin aceasta pagube incalculabile veci- 

nilor lor şi țării întregi. - -- De 

Industrializării fructetor trebue să i se dea mare aten--. -
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"ţine. Comercializarea la fel, trebue ajutată. şi ea, fie în- 
[| curajând iniţiativa particulară, fie construind statul ma- 

— 

„gazii: de conservare. în sat, pe regiuni, în pieţele de des- 
facere și instalânăd în centrele de colectare, ca și în por- 
turi, frigorifere, acestea fiind. necesare și penttu. alte 
produse. , .-. . e . 
“Spre a.re da seamă cât de puţin suntem utilaţi pentru 

„transportul . produselor alimentare, dau mai jos numărul „vagoanelor frigorifere pe ţări : AR 
România 108 vag. N Danemareh 459 vag. Franţa”: '3.000 vag. "Grecia * 178 ;  -Suedia - 466... Anglia 3.200 ,, Helveţia. 249:, Belgia 628 ,,.* Germania.” 4:500 „ "Ungaria '268 |, Olanda  '1069:,,.  St-Unite. 161.762 j, 

* Populaţia trebue pregătită de pe băncile: școalei prin: “conferinţe. broşuri, şi orice mijloace, pentru a putea că- păta "cunoștințele cele mai noi ale culturilor ce se fac în Tegiunea respectivă. e a . | „In “toamna anului 1899,,: după ce ieșiam.la ora 11 din „biserică, la Londra şi după ce auziseri predica preotului, . de obiceiu de mare interes asupra problemelor zilei şi “nu numai'a celor petrecute acum 2000 de ani, dânsul ne: conducea 'să vedem expoziția produselor agricole din anul acela, a enoriașilor bisericii, expuse într'o sală de alături. - Era o pilaă şi o :întrecere ca fiecare să producă: imai „bine. Acesta este unul din rolurile bisericii anglicane. 

1 HORTICULTURA - 
„+: Floarea a plăcut întotdeauna, "Românului. :Femeia o „Poartă la ureche și bărbatul la pălărie. Câte case dela ţară nu sunt împodobite cu mușcata din fereastră sau. de. pe | 

de Azur, pe când. milioane de energii dela noi, stau cu „ braţele încrucișate dela Noemvrie până la Martie. 
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In iarna. anului 1924,-Vintilă Brătianu, ca ministru de 

Finanţe, a oprit importul florilor. Piaţa Sfântului Anton. 

"din București .și magazinele de flori erau. aproape goale. 

Vindeau flori artificiale şi foarte puţine naturale, Atunci 

mulţi grădinari și în special cei dela Codlea . și-au mărit. 

'serele și au desvoltat culturile lor. Graţie acestei sforţări 

şi ajutorului dat, împrejurimile Bucureştilor s'au: umplut 

cu sere de îlori şi chiar. de trufandele de: zarzavat. Acest 

exemplu l-au luat şi alte oraşe. care, de unde până ăcum.! . 

20—30: de ani 'aduceău flori şi: zarzavaturi timpurii din: - 

alte părți, chiar din Constantinopol, azi 'le cultivă ele. 

In ultimii 20 “de ani, s'a desvoltat foarte mult cultura flo- 

„rilor şi a pomilor.de orhament. “Trandafirul împodobește 

„multe curți şi grădini din Bucureşti și din toată țara. Ciş- 

megiul, mai ales, a devenit'o minune în ceea ce-priveşte. 

. florile, plantele şi arborii floriferi. “Aleele dela şoseaua!” . 

„Kisselef şi de pe lângă lacuri sunt' o splendoare pri- 

măvara. . : Pa “7 ” Si a 

Serele pentru flori, pentru răsaduri şi: zarzavaturi, z 

„_ trebuesc ajutate şi încurajate. Se cere însă ca şi ele să 

nu-și pună: singure piedici în: desvoltarea 10r, prin preţuri... - 

exagerate, care adesea, le conduc la nereuşită.: 

Câștigul să niu fie niciodată'exagerat. El trebue -să fie, 

__imitat,-Tot ce este;prea mult nu este sănătos, zice Ro- ? 

.. mânul în. înţelepciunea lui. Este mult de făcut pe, tere- 

„nul florilor. şi al:-zarzavaturilor. timpurii. ” Nu se: poate 

» ajunge la o mai mare desvoltare, decât' când floarea. - 

și legumele pot fi la îndemâna consumatorului modest. 
a . : e 

“Ri formează massa mare .a consumatorilor. .Cei avuţi. 

sunt puţirii la număr. Producătorul îu trebue să s€ gân- 

dească numai la câștiguri mari ci-prin desfacere mare 

şi preţuri de desfacere potrivite, să iasă câștigul fără a 

specula pe constimator. Nefiind,-condus „de acest adevăr, a 

nu are mare şansă de reușită în viaţă. cc 

„In genere, în țara noastră este lipsă de muncitori i 

dinari şi de epistaţi. formați. Cei puţini de astăzi sunt 

ȘI 4
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mai toți străini. Școala de horticultură, pe lângă pregă- 
„„.... tirea elementelor de conducere, să aibă și cămine pentru 
“formarea muncitorilor horticoli. - Asemenea cămine de 

„... “ucenici trebuese impuse tuturor exploatărilor mai mari. 
„In viitor, e nevoe să se dea o deosebită atenţie produc- 
ției seminţelor. | E 
"La horticultură ca şi la celelalte culturi trebue orga- 

N nizată desfacerea, împachetarea, transportul şi conserva- 
-xea, . a aa 

Creditul și aici, ca în toate îndeletnicirile, este pârghia 
pe care se reazimă toate :activitățile. Cu cât cregitul va 
fi mai aproape de cel care î] solicită, mai eftin și mai 
bine controlat în “întrebuințarea lui, cu atât va cores- __punde scopului urmăriţ, a 
"Ne trebuesc școli practice și mai cu seamă pregătirea 

„„-de a: combate boalele, -marii inamici ai tuturor culturilor. _” Munca. florilor şi zarzavaturilor este” migăloasă, deaceea "cere o pregătire mai mare, cum şi urmărirea tuturor des- -. coperirilor şi progreselor Ştiinţifice, făcute dela an la an. Intrun studiu foarte interesant „al profesorului Ernest „Grinţescu, am văzut că în 1941 erau -la noi 100.000 de „ha. de grădini de legume. Se învestise în ele trei miliarde "lei şi produceau anual 7000.000.000, având 150.000 mp. - de sere. Florile ocupau 300.000 m.'p. de sere. Se învestise „un. miliard lei și aduceau un venit. de 3.000.000.000. Exi- | stau 2000 de pepiniere. Totalul investiţiilor horticole se ri- „dica la 105.000.000.000 lei şi desfacerea se urca la 31 mi- „liarde anual. Aceste date ne arată: ce mare importanță “are horticultura,. cât capital şi! câte braţe și-ar găsi ren- tabilitatea şi existența: zeci și zeci de mii de lucrători ! 

APICULTURA : 
“Stupăritul era în floare la :noi, în timpurile_vechi şi nu „Prea departe de zilele noastre. Cu împuţinarea fâneţelor, „a început să se micşoreze și numărul stupilor. De când. - i. . ” . : A i | Do . 

a. - ă Ia 1 
. + 

-
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a început să se scoată zahăr din sfeclă, crescătorii. de al- 

bine s'au redus. Una din cauze a mai fost că nu se cu- 

noșteau boalele albinelor şi leacurile de vindecare. Acum, 

de când s'a început să se scoată-zahăr și din lemn, nu a ştim 

ce surpriză ne va aduce în viitor chimia. 

Ori câte produse, noi se vor ivi, mierea îşi are însă 

rostul ei în hrana şi sănătatea omului. De când s'a văzut 

ce rol au vitaminele, se pare că mierea e una din cele 

mai bogate și deci un produs care, cu timpul, nu va lipsi 

de pe masa celui mai modest om. Ce minunate erau în 

trecut, sarailiile, baclavalele şi magiunul de dovleac fă- 

cute cu miere. Nu ştiu de ce gospodinele noastre au pă- 

răsit atâtea „bunătăţi minunate, care se pregăteau: cu 

miere. Este adevărat că zahărul se ieftinise aşa de mult, 

încât mierea devenise prea scumpă în multe: preparate, | 

Știința insă, a descoperit multe calități. ce o fac iarăşi; să 
nu mai lisească omului de pe masă. ai 

Cei ce se ocupă cu creșterea stupilor. susţin că ar îi o 

muncă, bine răsplătită, 'dacă. crescătorul este. bine_pregă- 

Hi și își cunoaște munca la care se. înhamă. Deşi au dis- 

părut multe întinderi de fânețe, se plantează şi se' vor 

planta în viitor. numeroşi pomi roditori şi grădini . cu 

flori şi zarzavat. Se fac chiar. semănături de flori pentru 

hrana albinelor. - Sunt încă fânețe și păduri, care- dacă 

Sar studia şi lua măsurile necesare, s'ar putea avea cen-: 

tre de apicultură destul de numeroase şi destul de mari. 

In viitor, dacă se va înţelege însemnătatea -mierei ca - 

hrană şi medicament, vor fi puţine satele, unde . lucră- 

torii să nu aibă doi, trei stupi lângă, casa lor, după cum 
unui om harnic şi. chibzuit nu se “poate. săi lipsească 

cel puţin câteva găini din curte. - - | 
“Cunoscătorii susțin că stupul nu cere nici i cheltuială, 

nici îngrijire deosebită ; n. schimb, aduce foloase vă- 

dite. De altfel, ori ce tucu * neingrijit nu izbutește. Spre 

a se ușura -desvoltarea creşterei . albinelor, . e ral 

“a uneltele şi desfacerea mierei să se colecteze « câ 

5 

este . necesar, .
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aproape pe regiuni iar desfacerea" în orașe, să fie orga- nizată. Unele din aceste măsuri cad în scama producă. torului, altele în ale comerciantului, iar altele în grija „statului şi a, organelor lui. * - Ra a 
“Copilului trebue să i se atragă atenţia asupra foloase- „lor sstupului,. de: pe băncile şcoalei, iar acasă să fie cre- scut în bâzâitul albinelor şi din când în când să guste. - din fagurul de miere. N egustorul și statul să aibă grija ca „mierea şi ceara să fie plătite cu prețul care răsplătește 

“munca crescătorului.. Părinţii, şcoala, societatea și statul să lucreze și aici, mână în mână, pentru folosul fiecăruia în parte și â binelui general. Propaganda să fie făcută în şcoală și prin conferinţe, broșuri, cinematograf, radio, - ete, Creditul să .se găsească în comună, eftin, fără mari: cheltuieli, pierdere de timp şi tărăgăneli, - 
Lă 

"> VITICULTURA. *, 
„ Strugurele este socotit de mulţi ca un: nutriment se- cundar. In trecut, viile erau plantate mai mult cu stru- - guri pentru vin. Din tescovina și drojdia lui. se scoteau rachiuri. Puiţini erau aceia care plantau numai struguri . „ de masă. Pentru acest: motiv, strugurii "tra până'n luna lui “Mai, dacă nu-aveau instalațiuni măi “speciale, Strămoșii noştri aprediau viţa pentru vin, ceea ce a.făcut pe Buerebista să dea ordin să se smulgă. Dacă sar fi consumat mai: mulți stru 

- sigur că nu s'ar fi îndurat să stârpească vița de vie, atât de folositoare, 
Strugurele ca şi fructele, sunt bogate în materii nutri- - tive şi constiuese un aliment de mare valoare. .Pe cât este de vătămător alcoolul scos din vin, drojdie şi testovină, pe atât este de binefăcător strugurele ca aliment. |. In 1939, -suprafața plantată cu vii la: noi, era de, „869.041 'ha. şi se zice că se ocupă cu munca lor peste 400.000 familii. Din această suprafaţă „sunt :*136.683 ha. 

N 

guri decât vin şi ţuică,
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vii altoite, 40.320 vii indigene nealtoite, 191.607 vii pro-: 
ducători direcţi şi 521 ha. port altoi american. Nu este - 

păcat ca circa 200.000 ha din cele 369.640 plantate cu vie, 

să fid de 'calitâte inferioară ? In viitor, suprafața plan-- 

tată cu. vițe altoite, de calitate superioară atât pentru. 

- produs vin, cât şi pentru struguri de masă, trebue să se 

urca. la 250.000 de ha, iar cele- inferioare - să fie desfiin- 

ate. Cele 250.000 ha vor produce. mai mult decât cele ac-! 

tuale, fiind bine îngrijite și vom avea struguri de masă 

de o calitate mai bună şi de o mai mare. valoare. Venitul - 

naţionăl va fi cu mult mai mare decât cel actual. 

"După războiul mondial, noi şi cu bulgarii am început, 

în acelaș timp, „comerțul de vin și de struguri cu Polo- , . 

ri ia. După 4 ani, comerţul mostru aproape încetase, pe 

când al Bulgariei era. de cinci ori. mai mare. “În „acelaş 

timp, vecinii noştri îşi făcuseră legături noi şi începuseră. 

să trimeată struguri şi zarzavat : în Germania, piață ad. 

mirabilă şi de -mare consum.: Ca oameni, „pricepuţi şi 

vrednici, au smuls. viţele de pe. podgorii. întregi: și le-au 

replantat cu speţele: cerute în Germania. Marta -se con- .: 

trola la împachetare și cine nu se ţinea de. condiţii, era 

Ş aspru. pedepsit. - Noi începusem - exportul în condițiuni, 

| foarte. bune în primul an, pentru. că se. trimitea. marfa 

cerută acolo şi în conâiţii bune. 'Stocul fiind mic, s'a ter- 

minat repede şi a început să se “trimită mărfuri .de cali- - 

tate inferioară, aşa că am pierdut piața poloneză, pe când 

bulgarii au mărit exportul, de cinci ori. Mă uitam la Pre- 

„ deal, cum treceau trenuri întregi încărcate cu- struguri, 

o” ructe și zarzavaturi din. Bulgaria spre. Germania,. pe când 

cultivatorii „noștri se .sbăteau. în greutăţi. Bulgarii când 

„cultivă ceva, sunt supraveghiați de stat .de aproape, fiind. 

în acelaș timp şi: ajutaţi. In. regiunea Filipopoli un hectar 

de vie ajunge să satisfacă” trebuințele unei familii, com- 

 Pusă din 4 membri, care duc un tr aiu' bun şi îndestulat. . 

Ori cât de pricepuţi ar fi- podgorenii, dacă stau în Bu- 

curești s sau în alte orașe, iar viile 

7 
i, 

e lor sunt lăsate: în mâini |
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" “străine, nu pot avea, nici producţia și nici calitatea, aca- 
luia: ce stă în mijlocul plaiului. „Numai ochiul stăpânu- 

“lui îngrașe vita“, zice românul. 
Mă opresc aci, de oarece sunt lucruri ştiute și dosbă- tute în atâtea congrese viticole. Hotărîrile au rămas însă 

simple dorinţe, fără a se găsi oameni care să ia cu ener- 
'gie în mână, rezolvirea problemelor în legătură cu viti- cultura. Primele măsuri de luat ar fi următoarele : “Fiecare gospodărie agricolă să aibă câteva sute de viţe "în grădina casei, pentru hrana copiilor, ori cât de mică „ar fi gospodăria. - - - Su __-" Pepinierele-să fie controlate pentru a-nu produce de- N cât felurile de viţe, ce trebuese plantate în regiunea res- > pectivă, . e | | " ”Fixarea regiunilor unde să se planteze viile.: „! Fixarea pe regiuni a speciilor şi supravegherea dacă se “execută. programul fixaţ.: Fiecare podgorean trebue să aibă planul în mână atunci când plantează. Când se dă „Via pe rod, organele statului să. controleze dacă a fost plantată după plan: Abaterile să se pedepsească sever. Crearea munzitorilâr agricoli. Aceste măsuri trebue să fie, puse în legătură și cu desvoltarea industriei casnice, pentru ca braţele să fie ocupate şi în timpul liber şi - “iama. . e i 

, 
. 4 ' 

- N . . p Cooperative, în sate, care să procure uneltele maşinile “ și cele necesare culturii viei, - | i - Statul să ajute, iniţiativa particulară ca să înființeze : fabrici de piatră vânătă, îngrășăminte chimice, unelte” şi mașini agricole, butoaie, “sticle, damigene, 'ambalaje și depozite pentru depunerza și îngrijirea vinurilor.. “Standardizarea tipurilor de vin. - - , „Organizarea desfacerii în interiorul ţării, Organizarea exportului. . | | 
Asigurarea contra 'grindinei, incendiului şi_a vieței.. "* Scoli practice viticole, cari să se ocupe cu fermentația - vinului şi strugurilor, o E - | 

. | i ri. . Ta 
————— _ A
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Propagandă în școală prin -conferinţe şi broşuri. | 

Credit cât mai la îndemână, cât mai eftin şi fără multe 
formalități, cheltuieli și tărăgăniri. 

Formarea de.specialişti. 

Îndustrializarea productelor , viticole: fabrică de: acid 

acetic, oțet, drojdii, spumă, magiunuri, etc. = BE 

Instalaţii de păstratstrugurii în. podgorii “şi pieţe. 

Via, din punct de vedere economic. și social, :are un 

mare rol. In studiul, foarte interesant, publicat în gazeta 

comerțului, de cunoscutul economist A. C. Cuzin,'se arată 

că după datele inginerului I. C. Ionescu, valoarea cultu- 

rei viticole, la noi, se ridică la '75.000.000.000. lei. Pro- 
ducţia se ridică, după profeso: 
vagoane vin anual, care împreună cu strugurii şi cele- 

lalte.produse, ar aduce un venit total anual de 35 mili- . 

_. arde lei. & a 

Dacă am avea vagoane speciale şi frigoritere pentru 

Struguri, ca şi la. fructe şi zarzavaturi, viticultura ar. aduce 

venituri mult mai mari, putându-se face -un' export în 

plin. Bulgaria, pentru că este: utilată cu cele necesare, 

exportează 20%/0 din produsele șupuse stricăciunii, pe când | 

Toi, pentru că nu suntem utilaţi, nu exportăm decât - 

9695 —30/0, 

SILVICULTURA 

_ Siprafaţa Româniti era. acoperită în 1928, cu 7.228.319 

ha. păduri, adică. ocupa 24.50% din totalul -acestei țări. 

Până în 1939, s'au expropriat din. păduri 891.848 ha, pen- 

„tru a se constitui izlazuri comunale. Suprafaţa împădu- - 

Tită a rămas. la: 6.336.471, scăzând -astfel la 21,48% 0./ Con- 

stituirea izlazurilor din păduri, era necesară... Trebuiau 

rul Em. Antonescu, la 170.000 . - 

n ax 
Pe Ă 

alese însă, locurile bune pentru acest scop şi: impuse anu-.- 

mite condițiuni. şi îngrădiri pentru “buna lo 

Pădurea s'a impus omului din nrecut şi până astăzi, In, 

u-i în ajutor în Mo-. 
anumite nevoi şi împreejurări, venind , 

mentele grele. In toate timpurile, codrul a fost prieie- 

» exploatare. .



nul: și apărătorul cel mai bun al omului şi al tuturor vie- ....ţuitoarelor de pe pământ. El a apărat pe strămoșii noştri - de cotropire și, tot el, i-a umbrit: și i-a încălzit. Codrul a „apărat să nu vină apele peste; pământul din care omul ii “scoate hrana lui și a vitelor sale. 
- “Savantul Bergius spune că lemnul va' fi materia pri- mă a viitorului, După unii cercetători, ar fi 22.000 de specii de lemn. In 1942, s'a ținut la Praga, un. congres al produselor” de lemn. Unul din congresiști a venit într'uf "automobil :care întrebuința lemnul ca combustibil: Altul "sa. Prezentat îmbrăcat în haine făcute din fibre de lemn "şi al treilea a dat congresiștilor .să guste o excelentă „ ceașcă de ciocolată! scoasă din lemn. -- : | , ut ”- “In zilele noastre chimia scoate din lemn 'zahăr, hârtie, . : fibre, carburanţi, etc, şi nu se știe -ce va mai scoate. “ mâine. In trecut, popoarele se. străduiau să stăpânească "minele de săre, terenurile aurifere, culturile de ceaiu, ca- . ,î. feaua, bumbacul și, în zilele noastre, terenurile petroli- „+. ere. Desigur. că în viitor, vor alerga după lemnul codri- „lor. De altfel, în. 1939—40 unii puseseră ochii pe unele “= păduri frumoase dela noi.. . sei poărpunele a:căpătat multe întrebuințări, petrolul şi gâ- zele naturale se! stârşese cu timpul. Rămâne “apă şi lem- ! 

căldura, soarelui, mişcarea mărilor şi a pământului. .“Imaintaşii noștri au căutat. să-.apere pădurile. Despăduririle, la noi, au început, pe o scare mai .mâre, "cam după anul'1880. Neluându-se măsuri pentru a'se opri, la timp, pornirile de despădurire fără rost, s'a ajuns, . „in 90 de ani, ca. să se degradeze atâtea pământuri rodi- „toare, încât se Primejduește economia naţională.. . Datele de mai jos arată ce: suprafaţă ocupă pădurile din. 
„Finlanda 71.39, . “Germania 28%, “Franţa 199, Suedia - 56% „România 21148% . - Anglia 5% - Ruasi 45%. a e 

$ . Nu 

v



„tontra despăduririlor. Acum, când chimia - -a descoperit 

, 

a 

pa 

104 p- 

__ „Franţa, ca şi țara noastră, s'a ;despădurit pe. o scară prea 

mare, Nu e de mult de când pădurile ocupau. în România : 

+0/e din suprafaţa ei. Chiar în Anglia se ridică. multe voci... 

şi cer, mărirea suprafeţelor pădurii, deşi are un climat 

umed.: În Franţa, de' zeci “de ani; se duce o:cam panie. în - 

noi întrebuințări ale lemnului, apare Şi. mai "mult greşala 

făcută cu defrișârea prea multor suprafețe: ' 

Actualmente, suntem, “poate, ţara” din Europa, 

mai multe rezerve de păduri şi lemn. Incepând - 

x 

cu cele . 

cu' Fin- 

landa, Suedia, Norvegia și mergând până în Italia, mai 

toate pădurile sau, tăiat. Să nu cădem şi noi în. această 

„Sreşală, mai cu seamă acuma când lemnul devine de. un 

așa mare preţ.. Privind trecutul, ne arată ce' avem de - 

făcut în viitor. Voiu- căuta” să arăt, în câteva cuvinte, mă- 

Surile: 'mai' principale şi urgente: ce'trebuesc. luate: în.ceea- 

ce privește. pădurile dela noi. Detaliile cad în sarcina or 

ganelor de conducere şi execuţie. 
7 

. 

„ Supravegherea: de aproape, ca planurile: de amenaja- 

ment să fie” întocmite bine, executarea să, se tacă 

Planului ş și replantările la. fel. 

conform 

„Nouile replantări să se: facă cu „ esențe nobile şi de. 

valoare, pi AR SR 

Să se constitue de stat, sau de către persoane autorizate 

Pepiniere. 

„Oprirea exploatărilor pădurilor: de speţă. nobilă, | care 

se Tăresc. Să nu ajungem să. aducem: doage, material: de 

Stejar și brad din alte ţări. Nu “ştiu: ce este exact: dar se. 

ne că leninul pentru doage sar fi sfârşit şi pe aceeaşi - 

Ale ar fi și 'coniferele. Dacă: este aşa, să se 'ia măsuri 

mediate, pentru că-ar fi trist să rămânem tribu 

Cheremul-altor ţări... Ă 

Să se perimetreze, prin şanţuri, atât pădurile 

tari şi Ja 

"statului, 

că Și cele, particulare: Printr'o bună administraţ
ie; sar 

Îacai e perimetrarea, fără a scoate nici un ban. 

Pi 
lecare pădure. trebue să-aibă « o pepinieră cu 

senţee



nul se surpă, | 

„Pentru scurgerea, apelor, 
„al. bălților, pentru plivi 
„lesul seminţelor de tot 

necesare regenerării ei. Pepiniera va fi făcută, îngrijită şi 
în parte, muncită de pădurar. Dacă este aproape de sat, 
„copiii din școală .vor lua parte la anumite munci. 
"= Pădurarii vor face. o ' şcoală practică. Pădurile mici și 
particulare, vor avea. pădurari cu cel puţin doi ani de u- cenicei silvică, E : 
"Fiecare comună să aibă un plan comunal âl plantațiilor Silvice şi.o statistică de plantațiile de pomi fructiferi. Va fi un control făcut de inginerul silvic, sau agentul agricol. 
“Să se replanteze' râpele, coastele, terenurile deteriorate, mlâștinele şi zăvoaele din fiecare comună. Dacă aparțin proprietarilor să- 16 -facă ei; dacă sunt lucrări prealabile de făcut de către stat, judeţ, comună şi "particular îm- preună, statul vă îngriji ca pe 'cale administrătivă, lu- crările să se facă la timp, iar cheltuelile să fie repartizate în .raport cu suprafaţa. Cine nu se supune “legilor, va fi. dat în judecată şi lucrările să se facă pe socoteala lui, 
„Să se planteze toate malurile și râurile, făcându-se lu-- crările necesare, în cazul când cursurile de apă deviază. 
„Dacă aceste lucrări s'ar face de proprietar an de an, ele S'ar'face. mai ușor și nu ar fi așa de coștisitoare. NE Ori ce. proprietate mai mare de 50 de ha, inclusiv, să fie obligată” să aibă cât se va: găsi. de -cuviință” la: sută, plantație cu pădure sau perdele de protecţie. - e Golurile şi livezile se vor planta în părţile unde tere-- 

Fiecare şcoală: primară, în'- pepiniera - de pomi fructi-- feri, va produce şi pomi de pădure şi ornament. Copiii. trebuese crescuţi cu cultul pomilor; penţru acest. motiv, pe lângă dragostea ce trebue să le inspire părinţii: și Școala, elevii să aibă o zi pe an: pentru plantatul po-: milor, arborilor, râpelor, curților, gardurilor, pepinierii, 
„ Curăţitul canalului, a pâraelor): - 

t, curăţitul omizilor, pentru  cu- 
felul.“ Acestea sunt licrări care: 

> 
4,
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depind de comună şi “scoală, iar organele statului Vor su- 

praveghia dacă. se execută. 

Să se întemeieze, în ţară, industriile care fabrică unel- 

tele şi maşinile necesare exploatării lemnului ; industriile - 

care procură produsele chimice, trebuincioase. exploatării 

pădurilor și lemnului ; industriile casnice,. ce ocupă mun- 

citorii de pădure în timpul liber şi care ar. întrebuința 

lemnul ca materie primă. Creditul necesar. replantării, - 

exploatării şi înzestrării: cu termenele cerute; de fiecare 

exploatare. 
> 

(CREȘTEREA VITELOR. 

. Creșterea vitelor este una . din ocupațiile. cele mai ren- 

tabile ale agriculturii. Ea cere capital, grije şi” muncă. 

Munca este însă răsplătită în deajuns: 

In Germania; la: 1932, valoarea produselor vitelor re- 

prezenta 51% din Valoarea producţiei, pe când cerealele 

numai 26%/0. Cifrele acestea arată ce importanță. şi cât 

este-de prețuită creşterea. vitelor, acolo: La. noi, până la 

1890, creşterea vitelor era destul de desvoltată. „Deatunci, 

din cauza închiderii graniţelor de. Austro-Ungaria, în' 1888, 

pentru exportul nostru de animale, creşterea lor sa re- 

strâns. şi s'a desvoltat în schimb cultura cerealelor. In 

acelaș timp, suprafeţele fâneţelor şi . a pășunelor s'au mic- 

șorat, desțelinându-se pentru: alte culturi. La. scăderea 

prețului vitelor a mai contribuit și grelele învoeli pentru 

ierbăzitul lor, învoeli care au duat până în 1908; când 

Sau constituit izlazurile comunale. Valoarea vitelor . Şi 

produselor lor, erau - atunci! subevaluate. . Nu acopereau 

nici. cele.mai sumare cheltueli de producţie. 

* In 1904; am cumpărat . o vacă cu vițel, care da 5—6 

litri lapte pe zi,:cu 80 lei. In aceeaşi toamnă, s'a vândut 

în târgul dela Uda Argeș, cu 25 lei vaca cu'viţel. . 

La fel era cu laptele, untul, pieile şi lâna. . 

De aci se: vede ce. îndemn putea avea plugarul să. țină 

+ o vacă la casa lui. “In acel timp totuși, se aducea, pentru , 

7
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. a . . 
- mesele bogate, şuncă dela Praga, unt din Danemarca și | găini dela Paris, pe când unțul' topit la noi se desfăcea cu i 1.50—2 lei.kg., puiul de găină cu 25 bani:și găina cu 50 de bani. :::.: i a De | In urma reformei agrare di 1918, s'au rupt din pămân- » «tul cultivabil 2.600.000 ha., pentru a se constitui și mări " izlazurile -comunale. „Fâneţele naturale ocupau și ele „a 1.456.271 ha. De atunci a început iarăși să se desvolte la - -noi creșterea! vitelor. Săteanul, pe lângă nevoia ce are de ele, este dornic şi îi este drag să vadă curtea plină cu » „vite: Nu a ajuns însă, să știe să le îngrijească, spre a-i . aduce maximum de venit. Vina este a săteanului, pentru . „că nu-i este îngăduit șă aibă vita. fără a o' îngriji cum: |” trebue; precum şi a,acelora-cari nu: au luat măsurile nece- Sare 'pentru ca produsele, animale să se desfacă la preţul „ce plăteşte munca: economilor de vite.: : . Aa In 1939, erau 4.120.451 ha. destinate câ păşune și fâ- neaţă. Această -mare suprafață nu produce nici“ 25% din . "ceea ce'ar trebui și ar fi în stare să producă. Nu. intru |... în amănunte, fiindcă sunt cunoscute de toţi. Faţă | de. sacrificiile _făcute de țară pentru a se ajuta desvoltarea creșterii vitelor, scopul nu sa ajuns încă. - . Noi'suntem țara cu cel mai mic număr de vite la hec- târ.. Germania are '58 capete, Franţa 34, Italia, 32, Bul-“ garia 29 și România numai 26. e e -“NInvfaport cu suprafaţa izlazurilor, a zăvoaielor, a sâiu- rilor, a prundurilor, a fâneţelor naturale și a golurilor de: . munte, noi'âr trebui să avem, cel puţin, un număr îndoit de vite, decât cel actual. IP E E 

;
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capete de vite. Şi” păsări în curtea lui. Prin agenţi vete- 

- Tinari să se controleze dacă. le dă o bună îngrijire, . “ca . 

'să numai asistăin lă unele sălbăticii. tolerate: până: astăzi.: - 

Unii nepregătiţi îşi fac un merit că instalaţiile. lor 'sunt 

simple și că nu-le încarcă cheltuelile. Am văzut şi eu 

“unele din ele : se pot compara cu cele din stepele: Asiei ŞI 

„ deșerturile Africei. Cuminţenia cere: să nu''se facă: chel- 

tueli inutile, spre a nu se scumpi . produsele ; ; dar sunt 

limite peste câre nu-i este: permis nimănui să tr eacă. Linia 

de mijloc, cu. strictul ei necesar, este cea rai. bună şi cea, 

mai cuminte. : |, . :: - - / 

- “Creşterea vitelor și-a păsărilor, pe lângă celelalte: îo- 

loase economice aduse_unei țări; este necesară pentru noi 

„Be O perioadă "de 50 de ani şi din punct. de vedere sani- 

tari. şi social. Medicii „dovedesc. că mare parte. din. -popu- : 

“ laţia noastră - este - subnutrită. Mulţi din locuitori nu au 

„decât 2 2 cămăși în: “loc de 5-—6,. şi se spune.că la noi ar îi 

A persoane pe o „pereche de: ghete. e Ei 

O statistică recență. arată - ce grad ocupăm... noi faţă de _- 

alte ări, în ceea ce, priveşte . consumul. de carne pe. cap - 

de locuitor, | 

Nota Zeelandă AU Marea Britanie 62 re Franta . 40 E 

Australia: .. : :95 Danemarca! 60. „Italia! „20. 

Statele U. *- 65 -» Germania 54 „ Rominia A1-€ a, FR 

Canada 64. Elveţia; Ii 45. A 
4 

Oraşele din România. consumă 83 os din. căimurile ce 

se tae la' noi. Deşi se consumă multă. carne, tăiată fără 

să se știe. de oficialitate, totuşi consumul. la . sate, este RE 

„Cu mult mai, mic decât cel arătat de gafele oficiale. 

Nu âste aceasta .o stare îngrijorătoare ?. Se. mai poate - . 
Sta cu mâinile încrucișate fără -a se lua măsuri imediate ? , 

„Creşterea vitelor cere muncă. zi de zi şi'oră de: oră. Vi- . 

tele cer izlaz îngrijit, "nutreţ, bine condiţionat. şi suficient; a. 

 Îâneţele de calitate, precum și golurile Și zâuril e bine 

- i N . 

N a
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îngrijite. "Toate se pot face, dacă omul înțelege — folosul și rostul lor, 
| | Citeam o publicaţie, în care se arăta că producţia vi telor noastre la preţurile de atunci, se urca la 250 „„ miliarde lei. Importanța celor, 250 miliarde arată grija ce trebue avută pentru: această “ocupaţie din timpurile strămoșilor noştri. Cei ce „credeau că mașinismul a înlo- - = ” - a . . 

„i . . * 
cuit vitele în agricultură, :s'au. convins, şi ei, că nu se poate concepe agricultură fără „creşterea vitelor, ' căci orice unelte şi mașini perfecționate se vor introduce in culturile pământului, Plugarul nu se .poate lipsi de vite, „Precum nici munca câmpului nu se mai poate face, în” 

S 

v 

a 

Viitor, fără întrebuințarea. maâșinismului, - ! "Ele se leagă una de alta: Vitele ne dau alimente, îm- - brăcăminte, încălțăminte,- gunoiu ;'şi câte alte foloase nu “are omul de pe urma! lor! . e & 

grijoreze și să ne îndemne - 
ânturi de măsuri și com- 

a lua măsuri imediate, Cu 'îr 
- . ' . 

A a
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promisuri, nu s'a făcut niciodată ceva complect, la timp 

și bun. Lipsurile sunt cunoscute şi discutate. - 

'Trebue să ştim însă, care sunt mijloacele prin care se. 

poate ajunge ca să se desvolte şi să fie rentabilă crește- - 

rea vitelor, Voiu încerca să arăt măsurile mai principale 

de luat, -fără a intra în amănunte.: Acesta cade în. 

„domeniul specialiștilor ce-i avem destul de. pregătiţi . și 

așteaptă numai să fie ajutați în munca lor. :Sunt 1. fac- 

tori care trebue să colaboreze, mână . în mână, pentru. a 

scurta timpul şi economisi cheltuelile: . .: -.- | 

Părinţii să inspire de. mic: copilului, -mila, . iubirea, în-! 

grijirea animalelor şi să-i. arate ce foloase aduce o vită ; 

Școala, prin programul şcoalelor rurale; să deştepte în. 

copil iubirea şi interesul către: animale ; , 

Proprietarii şi gospodarii de seamă din comună, au un. 

rol mare şi desăvârşit ; y 

„ Creditul eftin şi pus la dispoziție. în , momentul trebu- 

incios ; EEE 
= 

Industria care să pregătească şi să transforme proâu- 

sele animale ; 
, 

. 

- 7 - 

Desfacerea, adică comefţul, “transportul şi celelalte, mij- 

loace, necesare circulării produselor şi în fine ; 

Statul, care, prin următoarele organizaţii “pregăteşte, 

îndrumează, supraveghiază şi ajută străduinjele crescăto- 

rilor de vite : 

“Seoale practice, cu cămine” de ucenici, unde să înveţe în-: 

grijirea, „paza, mulsul, etc. Selecţionarea | vitelor pentr 

came și pentru lapte. 

Stabilirea raselor. . „ce trebuese. 

giune. . 
, 

crescute . în , fiecare re- 

 Suprimâărea, în cât mai “puţin. tizap, a acelor specii care | 

nu mâi trebuesc crescute. Fixa
rea unui. termen până € când. 

să dispară: speciile pepermise. 

Incurajarea, înmulţ
iri crescătorilor” de  

reproducători 

la noi în țară. Sistemul cel: mai bun, cred că este cel în-: 

trebuințat i în „Belgia. „Acolo
 se aă autorizaţie "la anumiţi.
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? 

proprietari, care să crească reproducător, „fiind controlaţi ”-de. stat, Proprietarii reproducătorilor'să aibă şi autoriza-- “dia! să facă monta în “comuna. respectivă, plătindu-li:se "bine înţeles; o.taxă.. - . a o “Nici un crescător de vite nu poate avea reproducători “neautorizaţi. Abaterile să se pedepsească aspru. In fiecare comună, sau la două-trei, după mărime, să Lie un agent veterinar; care va ţine: registru cu numărul a “tuturor vitelor din comună și vă ţine contabilitatea a tot „ice se naşte și se vinde. Agentul veterinar este elementul cel. mai necesar şi pentiiu acest motiv, trebue să fie bine "pregătit, plătit şi controlat. E] trebue să vadă toate giaj- 'durile, starea lor de curăţenie şi să fie însărcinat 'cu vac- „“einările anuale și în căz de boale. . ? a ” Serurile de vaccin să .se găsească, dacă nu 'în sat, în 

- Izlazurile să fie supraveghiaie, 'bine exploatate, prevă- _“zute cu. perdele , de umbrit, „adăposturi pentru timp de “ploaie, căldură, puțuri pentru adăpat, etc. “Asigurarea contra mortalităţii. o a ă Târgurile de: desfacere să fie cât mai multe şi numai . „la liniile ferate. In oboare să nu intre vitele decât dacă “Sunt. vaccinate, spălațe și Pieptănate.. Să aibă adăpost de soare, de ploaie şi de frig. . Să _ 5 In orice. obor de vite să fie'un cântar. Vitele să nu se mai vândă decât cântărite, | aa APE Im Viitor, vitele să nu plece, în general din târguri, de 

i
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ceasta depinde, în mare parte,  aesvoltarea „creșterii. vi- o 

telor. , 

Desfacerea interioară. Populaţia, să fie mai întâiu în- 

destulată. : "Preţurile de aşa fel” aşezate, ca să plătească... 

munca producătorului, „desfăcătorului și să ție socoteala. 

și de consumator. 

Desfacerea peste graniţă. In schimburile, noastre, unul. 

„din elementele de schimb trebue să conteze vitele, sau. „i 

produsele” lor. . , | - 

" Cooperative- pentru colectarea oroduselor în 'sat, pe : r 

i, fri- . 
giuni şi în centrele de consum, prevăzute cu magazi , , 

gorifere Și mijloace de transport. . 

Creditul în creşterea vitelor este. de foarte mare. im 

portanță. FI. să fie la îndemână crescătorilor, eftin -şi î 

„Sat, prin: bancă populară, cooperativă, obşte, asăriaţie 

sâu sindicat, Pază 
ieilor, u Industrializarea. cărnei,. a seului, a incurci, îpi fulgi. caselor, a sângelui, a maţelor, a a părului, a Jâ5 stenţii cre- 

lor, a ouălor, etc., este prima "condiţiune a exis crificii, 
şterii animalelor. Trebuesc. ajutate cu. orice sa 

cere la: “început: ! 

După ultimele statistici, se arată că: producția tapet 

la noi ar fi următoarea : 

„Lapte de vacă: 2.400. 000. 000 litri, de bivoliţă 80. 000.000, 
de oaie 400.000.000, de capră 45.000. 000. Pie ar a de 

Valoarea. lor, cu -preţurilor derizorii din: 
tuale 

„circa 20.000.000.000. Socotite însă după prețurile: actuale 

ar fi cel puţin de 5 ori mai:-mult. 
n cât. 

Producţia, la noi, este de cel puţin pe jumătate di 

"ar trebui. -Dacă vitele ar avea o altă pășune și ma " grajd suficientă ă, producţia “ar fi mult-mai mare. costră | 

zeci de miliarde în fiecare an .numai: din ED, urmă 
Institutul Naţional” Zoaţehnic a cules, în ce. este de 
toarele date foarte: interesante și care arată ” 
făcut în viitor.” | 

| o: nu au 
„Din 3, 500, 000 dosroaari arat, peste 1. 1.600. 00 | 

ti ar 2 

N 

,
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mici un porc, 2.000.000 nu au nici o vacă şi 250.000 nici 
o pasăre. Nu cultivăm decât Ph din terenul arabil, cu 
plante de nutreţ, pe când: ar trebui cultivat 209/0. Dacă : 
S'ar da' raţia -minimă vitelor. ce avem, ne trebuesc 180.009 
vagoane ovăz și nu producem decât 60.000. Cultura or- 
zului ne Gă 100.000 : vagoane şi avem nevoe, numai pen- 
tru hrana vitelor, de peste 100.000 de vagoane, afară de - 
celelalte întrebuințări.” Ori cât sar da porumb în loc de 
orz şi ovăz, dacă vitele sa, hrăni cum trebue, avem 

„nevoe de mult mai mulț furaj, decât producem. 

_ CREŞTEREA PĂSĂRILOR. 
Nici creșterii păsărilor nu i sa dat importanţa cuvenită. 

„Este 'o mare avuţie care nu aduce foloasele ce ar putea da. In' Germania s'au produs, în 1936, numai ouă în va- 
loare de 18.000.000.000 lei, păsări tăiate ae 8.000.000.000 
şi fulgi -de 8.000.000.. Danemarca, ţară de 7 ori mai mică, decât a noastră, produce 1.600.000.000 ouă şi consu- 
mă pe an.100 de ouă pe cap de locuitor. Este nevoe să se * îmbunătățească hrana locuitorilor noștri, pentru că da- tele statisțice:ne arată că se consumă în ţară 35%: mai pu- ţin ca în alte-părţi pe. cap de locuitor. Creșterea păsărilor o poate face şi trebue să o facă ori ce gospodar. Boalele păsărilor au: descurajat pe mulţi cre- sscători.' Este însă și vina lor, 'căci nu «<heltuiau un leu cu "-înjecţia unei găini, când ea. se vindea cu 150—200 de lei. 

„Mâna: sătenilor. “Lacurile 

Sb ” PISCICULTURA 
„Peștele 'este și a fost, mai cu seamă în trecut, alimentul de primul ordin al populației noastre. Peștele se înmul- țeşte ușor, dacă se iau anumite măsuri de higienă și se fac lucrările necesare unei bune “culturi. EI poate fi la înde- 

și bălțile ocupau 'la noi, în 193%, Peste 4985 kilometri patraţi. Lungimea principalelor <ursuri de apă este, în. România, de 6947 kilometri. Multe 
a . . e . . 1 p 

ui 

N
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din ele ar putea alimenta, în cursul lor, eleştee cu peşte. 

Sunt atâtea scursori de izvoare şi ape, care sar putea co- 

plecta și transorma în eleştee pentru creşterea peştelui și . . 

udatul grădinilor. În zilele noastre, cele mai multe din 

acestea se pierd stricând drumurile, podurile, năpădind 

câmpiile mănoase, făcându-le improprii culturilor. In vii- 

tor, să nu fie comună care, având izvoare sau fiind așe- . 

zată pe râuri, să nu aibă eleșteul ei cu peşte. Acestea, p2 

lângă că ar aduna apele, ar da populaţiei un aliment cău- 

tat şi ar aduce comunei venit. Pentru a se desvolia cul- - 

tura peştelui, este nevoe să se ia următoarele măsuri : 

România, după Rusia, este a doua ţară care produce 

peşte de apă dulce în cantităţi mai mari. 

Dunărea, râurile, lacurile şi mlaștinile statului au o su- 

prafață de circa 1.190.000 ha.: Țărmurile maritime, unde 

se prinde peşte, cuprind și eie 1.470.000 ha. Acestea fiind” 

bine exploatate, ar da dublu şi triplu decât dau astăzi.. 

Suprafeţele lacurilor şi ale apelor unde s'ar putea des- 

volta cultura peştelui, stăpânite de particulari,. se ridică la 

30.000 ha. Curăţirea şi îngrijirea eleşteelor, lacurilor, râu- 

ilor şi mlaștinilor se impune cât mai repede. . | 

Moştiştele, în starea lor primitivă, nu produc, azi, de-, 

cât 40—50 kgr. peste pe ha. Dacă ar fi 'curăţite, şi îngri- 

jite, ar da, de sigur, până la 500 kgr. La fel este şi cu ce- 

lelalte ape. -Să se facă de urgenţă cana ale şi celelalte lu- 

crări necesare unei bune exploatări. 

“Modul cum, se face pescuitul la : noi, este. cel mai: puţin 

economic. . | 

Procurarea de instrumente să fie I îndemâna peseui- 

torilor, pentru a nu-fi. speculate. Toate acestea se pot pro- | 

„duce la -noi. Dacă până acum - nu s'au tăcut, „partăm. o... 

mare vină; : :- de a 

Instalarea de frigorifere şi alte instalaţiuni la locul pe i 

cuitului şi al colsctării., 

Organizarea. transportului în , vagoane trizoritere, pin



- sumatorii.. ! ” 

-să se gândească la ba 

„Profesorul I,, Mrazec 
"România la 5.200.00 
H. P. adică abia 1.642, Lemnul, cărbunele” şi petrolul se 

sScurge și se. irose 
omului. e 

“liştii noștri. In 1907, 
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"lipsa acestora, sunt speculaţi producătorii, pescarii şi con- 

v 

i Peștele sărat să nu «treacă prin prea multe. mâini. 
Desvoltarea şi: ajutorarea . industriilor ce prepară pe: 

tele. Lipsa acestora şi'a frigoriferelor este cauza diferen- 
"elor prea: mari de preţuri. -, 

Să. înzestrăm pescuitul cu vase moderne: de pescuit. | 
“Bănci populare, cooperative, obşti, asociaţii. sau sindicate 

în“ comunele respective. i | o 
Cooperative 'şi obşti 'de producţie şi  desfăcere, acele 

unde este nevoe. : | Se 
„ Școli de piscicultură în regiunile bălților. - | 

AN i Ă . Ă e , i Di „ 

BASINURILE-ŞI CĂDERILE DE APĂ 

Anii, când secetoşi, când ploioşi din perioada 1895 la 
1914, au făcut pe mulţi ingineri, agricultori și economiști 

rarea văilor, „unde: se scurg apele munţilor şi ale văilor. : a a 
Scopul “urmărit, era să încetineze cursul apelor mari, 

din: ploi și topiri de zăpadă, ca să nu' inunde luncile și - 
sa nu distrugă ce întâlnesc în calea lor. Să alimenteze, în caz de secetă; unele "grădini. şi să irigheze “anumite * localități. Să întrebuințeze căderea apei: ca! fonță mo- - „trice, a ae - [N 

“Avem atâtea „Yâuri: de a căror: forţă nu ne , folosim E 
jevalua, în 1924, forţa hidraulică în 
H.P. şi noi nu utilizăm decât 81.000 

scumpesc pe. zi. ce trece. Este ti mpul să ne gândim și A cărbunele alb,- care, 'zi şi noapte, secundă de secundă, se 
șie în zadar, fără să. aducă. foloase 

De mulţi ani, această ! chestiune frământă pe specia- 
die Ai. .. - = Vintilă Brătianu preocupat de pro-
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i i ie în aplicare planul lui. blema de mai sus, a căutat să pue în aplicare te ni 

1 . general de colectare și barare a apelor din anum 

Având casa aşezată pe o poiană, la mijlocul unui deal, 

la o înălţime destul de mare, s'a gândit să colecteze apele - 
de ploi și topiri de zăpadă din dealurile acoperite cu pa 

- durea din apropiere, ca să se „scurgă în:. eleşteul săpa 

pe acel platou.-: - e 

.. De acolo alimenta grădinile, “parcul şi apa necesară ad- 
ministraţiei- moșiei. A realizat în mic, ceeace se gândea 
să realizeze în mare . într'o zi. pentru. țara întreagă. Eve- 

uie - nimentele, războaele şi moartea, l-au împiedicat, să p 

în aplicare. planurile sale.. 
stră, Si Țări cu climă umedă şi mai ploioasă | ca a noastră, 

a basi= au pus în aplicare, colectarea apelor. şi construire 
nelor mari. In Germania. şi Statele Unite s'au importanta 
ultimele vremi, baraje colosale. Barajele mai impor 
asupra cărora avem date, sunt : | : - 

Spania, 12.000.000 me. Helveţia, | 140. 000 mc. i tai 
America (azi. mai mult) 3.500.000.000 me. Egiptul ( 

> . Souan): 5.000. 000 mc. Lucrările de pe Nil au baraje ri- 
dicate la 55 mm. Graţie acestui baraj sunt localităţi în 
Egipt în întindere de 7.000.000 acri care dau 

de colte pe an. Barajele au- -180 de > porţi și se deschid 

12 ori pe zi. 
n- 

Un copil le poate deschide. Dela -Mantie-_—lunie. stau î 
- s- chise, iar de la Iulie se deschid pentru 2 a se goli şi a Și ră | 

pândi nămolul mănos.. 
a ue anual România are atâtea râuri care îi cursul lor ad 

multe pa gube. Tr ebue să i. se îndrepteze curșurile şi să li 

se fixeze albiile, .! 
e - . Cei dintâi chemaţi, ca să se unească „pentru a face set 

ste lucrări, sunt “proprietarii riverani. După ei at așteaptă 
muna, judeţul. și statul. Pin nenorocire la noi S îi pro- 
totul de la stat ; de aceea trec! ani peste. ani, întenţi 
ecte, discuţii i dorinţe, dar nu se trece Ja fapte. 

. gi



"voe de 20. de lei. Ss: 

„la moartea lui, a aju 

„dării nu s'au putut desvolta.. Sunţ. 
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“CREDITUL AGRICOL . . 

- Agricultura cere capital destul de mare pentru inves 
tire şi exploatare. Acest lucru nu s'a înțeles de toți și la 

. Ce d . a " 4imp.. Abia târziu, economia politică a putut convinge p 
: i 2 . . . . . ea „” agricultori că îndeletnicirea lor este o industrie mai gr 

pentru că depinde în bună parte de capriciile atmosferice 
: a . , A > ve an. iar capitalul învestit nu incasează venit decât odată pea 

“Majoritatea agricultorilor nu are capital de exploatare 
şi înzestrare, deci au nevoie de două feluri de credit. 

-” Până la înfiinţarea: Creditului Funciar Rural în 1878, 
[ 

- e î-.. . ÎN . . o s a . e proprietatea mare şi mjilocie era lipsită. cu desăvârşir 
de institute de credit românești. La fel şi exploatările i 
-rănești erau și ele, lipsite până în 1896 când s'a înființa Pi: . Ă 1. „| a 3 Tu Creditul 'Agricol. Acesta a servit mai mult însă pentr proprietatea:mijlocie, până ce a fuzionat cu băncile POP i 
lare. Creditul Rural mai cu seamă și în mare măsură $ 

„Creditul Agricol au adus mare ușurare proprietăţilor de 
tot felul. Nevoia de credit se simţea din an în an mai mult. In 1894 s'a înființat Banca Agricolă, servind mai mult toi pentru exploatările mari şi mijlocii. Satele. în special. nu 
ajunseseră să-și creeze organele lor de credit. . 

Voiu arăta un caz văz 
n numărate — de cele ce se petreceau la noi până la înfiin- area băncilor populare,. în'-1898 şi până la 190, când Banca "Naţională a luat iniţiativa de.â se înființa bănci _ pe acţiuni în fiecare Capitală de judeţ. Un sătean avea ne, 

a-adresat chiaburului. din sat, capita- listul de atunci. Timp de 11 ani făcea câteva zile de lucru 

ut de mine — şi acestea erau ne- 

» anual drept dobândă, Când făcea prune, da şi din ele. , 
să se plătească. Nu știu dacă până 
ns-să scape 'de datoria celor. 20 lei. 
a speculatori, în sate. și chiar an 
ei la pol -pe lună adică 60—120 lei 

m se mai miră cineva că micile gospo- 
mulți plugari: de vină, 

„ Totuşi nu ajungea 

Pe atunci dobânda ] 
orașe era de 5—10 ] 
pe an. Mă întreb cu



> 5 
dar trebue să recunoaștem că nu au fost sprijiniți de 

organele ce i-ar fi putut ajuta în truda lor. . | 
Graţie 'Creditului Rural, Băncii Naţionale, băncilor - pe 

acțiuni: și băncilor populare, sau făcut la noi progrese 

în 20 de ani, pentru cari, în alte ţări, ar fi trebuit:o 

sută- de ani. In urma acestor instituțiuni de creait, se 

căpătase un elan de muncă "românească, cum „rareori sa 

întâlnit... | 

Băncile populare ajunseseră la finele anului 1941, „la 

5356 unități; aveau 1.025.292 membri şi 2.820. 500.000 * 

capital cu un plasament de 7.035.000. 000 'lei, Băncile mici 
pe acțiuni, cele mai multe 'cu plasament tot pentru agri- 

cultorii mici, erau, în 1931, în număr de peste 1000. 

"După criza mondială din 1929 şi după conversiune, cre- 

ditul a trecut prin mari. greutăţi. Neîncrederea pătrun- 

sese atât de adânc, încât se ajunsese ca prin sate, să se. 

- audă la fiecare pas „nu mai găseşte omul 1000 de lei nici 

pentru înmormântare“. In fine în 1937 au început ope- 

rațiile Institutului Naţional de Credit Agricol. Cu toată 
neîncrederea și cu toate clevetirile celor invidioși, înce- 

puse admirabil ; a fost foarte bine primit și a: adus mari ! 

Ușurări agricultorilor. Depinzând de ministerul finanţe- 

lor și Banca Naţională, cum se schimba ministrul sau. 
Suvernatorii, incetau operaţiile pentru că venea fiecare ca 

mare reformator; sau își plasa acoliţii, şi în loc să fie uşu- 

ate, „operaţiile se îngreunau sau erau complet oprite. In 

5 ani; Institutul a suferit trei schimbări, care opreau - ope- 

rațiile, îngreunând „condiţiile creditului. e 

Făcui acest | scurt istorie, pentru a- _ arăta celor ce 

nu sunt în curent, că mai „bine de- 10: 'deani au fost: 

dămeni care au înţeles nevoile. timpului și au - avut 

curajul şi competinţa de. a face organizaţiile cerute. Dacă 

unele din ele nu au dat ce: puteau da, vina nu 0 poartă | 

decât i numai unii oameni și îmai cu seamă marii refor- .
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matori care, prin nepregătirea lor, în loc să dea ceva mai bun, stricau şi. începuturile încurajatoare. 
. Agricultura are 'nevoe de trei feluri de credite: 
Creditul scurt de la an la an, zis creditul de exploa- 

tare; Acesta să fie cât mai la îndemâna agricultorului, -. Chiar în comună ;: 

_îi ajută în Misiunea lor. 

- Creditul de - înzestrare, adică cel- cu care se cumpără inventarul,” uneltele, mașinile, vitele, etc. Pentru ace- „stea trebue un termen mai lung, de. 2—5 ani; 
Credit de. ameliorare cu termen lung, dela 5—50 ani. -Oricare din: aceste credite trebuesc puse pe princi- _piul ieftinătăţii, siguranţei și formalități cât mai puţin „costisitoare, A a - a Este nevoe ca unele instituții să părăsească. povârni- - Şul, pe care au alunecat, restrângându-și cheltuelile, care 

nu nurhai de ale mânuitorilor capitalului, - (Am căutat să ating, în linii generale, numai proble- mele mai. principale şi mai urgente. ale „agriculturii. Nu am intrat în amănunte. Aceasta : este atribuţia' ce- lor ce-și asumă sarcina conducerii și a specialiștilor care 

trebuesc să ţină. seamă de. nevoile împrumutatului, iar 

„ Ceeace aș dori este să se al- cătuiască - cât mai: curând, un program de. execuţie pe “timp de 5—30 ani, ţinându-se seamă de urgenţă, de im- "Portanța, de timpul - - necesar și de mijloacele de care dispune ţara. Sa o "Asistăm de mai bine de 50 q „planuri. Să nu fim însă nedrep făcut Progrese. colosale, - dar nu nici să ducem 

e ani 'la- dorințe şi la 
ți, căci de atunci sau 
totul; noi.să fim vred- 

II „carul mai departe; făcând lucrurile mai 

Să nu uităm că oricâță pricepere şi energie ar pune atât Conducătorii cât și specialiştii, dacă fiecare agricul-



tor nu-și înţelege menirea şi interesul şi € dacă nu e ajutat, 

ori ce stăruință e. zadarnică. - 

Agricultorul să nu uite că „proprietatea îndeplinește o 

îuncţie socială și de prim ordin şi că înainte de drepturi | 

-are şi datorii. 

i MESERIILE . 

Meseriile Sau născut odată cu. “nevoile omului, Indi- E 

vidul n'a putut trăi fără ele. Toate cele . necesare erau i 
făcute de meseriași. - | 
Mesefiile sunt înaintaşele industriilor : : _ aeosebirăa | în- 

tre meserii şi industrii, „ste numai. cantitatea de _pro- 
ducție, | . 

Până la ntemeiereă - târgurilăr Şi mai târziu a ora-: 

'Şelor, meseriașii erau. stabiliţi în comună, sau. mai bine , 

zis, nu era comună fără meseriaşii: “ci. De un secol, de 

când. Sau desvoltat industriile, meșeriile s au împuţinat 
Şi au trecut - “şi trec încă „prin mari greutăţi. Sunt sate” . 

unde nu se mai găseşte un tâmplar ca să lucreze o cer-. 
Cevea, un cismar care să facă încălțăminte, . sau să pună. - 

un petec măcar, „Acelaş lucru se întâmplă cu croițorii şi 
celelalte meserii. Abia de puţin timp sa “văzut că.a fost 

0 mare greşală,. că nu s'au. luat la tifnp măsuri “de încu- 

rajare şi ajutorare” a meserjașului. “Abia acum Sau _deş- 
teptaţ satele, văzând că o duc greu fără fierar, rotar, zi- * 
dar, tâmplar Şi alți. “meseriaşi, “dacă nu-i au la îndemâna 
lor, în saţ. 

- 

Naţionalitatea meseriaşilo: era în 1902 următoarea : 2 

3669 unguri, 5604 germani, 4512 bulgari şi “10 924 alte 
naţionalităţi. + 

In secolul XVI, România - avea 1500 de persle, case de 

ajutor și corporaţii. Corporaţiile impuneau disciplina Și 
Apărau interesele muncitorimei. ir ia
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Doe e ema ae e pe aaa e ma aaa - 

Cred că este interesant să arăt care era situația in- 
dustriei mijlocii şi mici Ja noi, în anul 1902 și care se 
intitulau mai! bine meserii, decât industrii. 

  

  

  

    
                      

|___Naţionalitatea Sexul] 
| ” GRUPAREA 2 la = 110 Ă |... MESERIILOR Ela | |2|eg E ! : : - sa . E |ăâ als |E|e 

1| Ceramica . - 3.6177] . 407 55| 3.832] 397| 4.229 | 2| Materiile minerale 11.390 292 23| 1.700 5] 1.05 -Î' 3| Metalelor 10.880| 1.831| 2 389/15.062|  38]15.100 - - |. 4! Mobilelor lemnului 11.672] 1.720| 1.914!15.220|. — 86115,306 | 5| Tăbăcărie şi pielărie | 1.034 409 346| 1.760] - 25| 1.189 6| Alimentare - 4.308] 3.4891 1.021| 8.548! 270| 8.816 7] Textile O:  - | 1431] ''200 „281| 1.350] . 562| 1.912 - 8| Impletituri de tot felul| 2.642 64| * 30| 2.635|- 84| 213 9| Imbrăcăminte | 25.331| 3.586] 11.842] 32 800| 7.959] 40.759). 10| Chimice -- „P .708 43| 180| 1763] 168| 931 11| Hârtie a 148| 24| -212] 270| 114] 384 12| Arte grafice > 1.._760| 143] 4091 1.255 57| 1.312 13| Construcţii. [arab aaa]: 297| 1.772]  O—| 1.772 14| Diverse A „735| sal 182] 968| 33| 1.001 
„Total [65.948!12.626| 19 151| 87.957| 9.798 97.155 

„ Raportul .% față de populaţie 670/ 130%/g. 20%/. 90%. 10%. 

URBANI „__RURALI TOTAL 

  

__. Patroni şi meseriaşi 22.519 41.070 53,589 . Calfe. - - 22.135 . 4.265 26.400 __Ucenici Îi 14.667" -  ; 3.099 “8.099 
59,323 . 38.434. 97.155 

“ „ORAŞ ROMÂNI STRĂINI. TOTAL: .. 
> Cismari . 2.856 2.315 5 im Croitori -- _1-249 -. . 2443 3692 Tâmplari 1068... - 1.132 2.200 
SATE Dc 
Tâmplari : | | IRI ampli II a 3.601 : Fierari 5.873 504 7 îi „Ti | 5, 6.3177 Cismari 2.314 687, BD - Croi'ori 1.963... 630. 2.595, |
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Mai dau și ancheta din 1903, asupra meseriilor la noi. 

  
3 e 

m 3 sg 
IOTAL | Urbani |Rurali|Româui Alte (zece 

N naţionalităţi Sas 
- - . SRI     
  

 Maiştri, patroni,| , : . - 

„ conducători | 41,449.| 34.369 |13.080|25.091| 22.358 | 37.12 

Lucrători sa02a | 56.468 | 7.545|37.191| 26.832 | 50.08 

„Ucenici | 16.369 “15.654 | - 715] 11.448 4.921 | 12.80 

Total a |n BA coca 21.340 a 5411 |. 10 
          

Meseriile trec prin şa criză, încât astăzi tinerii nu se 
mai duc Voioși la ele. In toate” mesriile se caută ucenici " 

Și se găsesc cu greu. 

Lipsa de lueru, concurenţa industriilor, puţinul. câştig 
al meseriașului, au descurajat pe mulţi, împiedecându-i astfel să se mai ăpuce de meserii. Este un fenomen trist 
Și periculos, care trebue combătut şi înlăturat. 

Trebuesc luate măsuri pentru. ca în viitoarea așezare a 
Vieţii noastre politice, economice și sociale, meseriile să 
Tenască şi să-și recapete rolul ce l-au ăvut în trecut, -mai - 
seamă că s'a dovedit că Românul poate deveni bun, 

Ș, pentru că este harnic şi priceput. “ . 
ii Cauze principale au adus decăderea meseriilor, la 

Meseriile, încăpând în mâna străinilor, „primeau, cu. 

„Su pe Români câ ucenici, |. Sa 
ra deal Românii nu erau lăsați nici să intre în o- 
ilor. ca a în afară, la -marginele oraşelor şi . târgu- - 

mâne pe țigani sau sclavi, deși erau. în fara. lor ro- - : 
ască, . . 

ct ae fiind bazate pe maşinism produc mult” și 
să instaleze sii nu au “căutat” şi nu au. tost nici ajutaţi, 

şi ei măşini care, deși! nu erau așa de puter-
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nice .ca în' uzinele mari, totuși, bine întrebuințate, puteau 
„ procura meseriaşilor un trai destul de bun. Mulţi sau 
“mulțumit să rămână la sculele lor. rudimentare și dato- rită numai concurenţei și: descurajării, meşteșugurile au 
decăzut la noi. 

N 

- Dacă “meseriile se organizează şi își fac instalațiuni - "moderne, având la dispoziţie credit şi sprijinul statului, €le vor deveni iarăși folositoare țării. Cu cât civilizaţia, higiena și bunul trai pătruna în cel din urmă colț-al țării, cu atât omul va simți nevoia ca meseriașul să ie cât mai aproape de el. Meseriașii : să găsească creditul trebuincios la banca populară din sat, cu care să-şi cum- pere materia primă, pe care so lucreze, când nu are de lucru. “Creditul: să fie garantat. prin “depunerea în gaj a mărfurilor lucrate, - a e o „La licitaţii .să fie preferaţi cu 10% mai jos ca marile | întreprinderi,” cum era în trecut: Să nu fie neglijaţi de „Cei puterncei, . .. ” “Tineretul să fie: serios pregătit, „crescut cu plăcerea și mândria - meseriei, Să “nu fie lăsat a fi înșelat de unele făgădueli și să nu alerge după câștig fără muncă sau cât mai ușoară, | o a „ Generaţiile trebue să aibă vechea deviză că „Meseria este brățară de aur“, -. E aa i 
_ INDUSTRIA
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industriei, pentru că am trăit când la noi se nega uti- 

litatea industrici și s'a dus, timp de accenii, o luptă pă- 

timașe contra ei. A trebuit să vie cele două războaie mon- 

diale, ca să se convingă şi cei mai puţin înțelegători, .c 
însemnează a fi izolaţi şi lipsiţi de mărturi care nu se 

pot aduce din afară şi care sar fi putut produce în țară, 
dacă aveam industriile respective. 

Cred că faptele au convins şi pe cei neîncrezători, că 

agricultura nu prosperează decât lucrând mână în mână. 

cu meseriile, cu industria, comerțul, transportul şi cu 

transitul. 

Am avut economişti şi oameni politici, care au arătat 
prin cuvântările şi studiile lor ce rol joacă o industrie 
întrun stat şi mai cu seamă ce importanţă va putea a- 

a - 
vea, la noi, industria în viitor, dacă se. va şti să se ia. 

e la timp măsurile necesare unei temeinice şi sănătoas 

întemeieri. 

Datele statistice arată . că, deşi agricultura ocupă la noi 
52%/0 din populaţiunea activă, nu participă la venitul ță- 
rii decât cu 20%, pe când restul de 480%/0 dir populaţie, , 

aduce testul de 80% din venitul 'statului. Această mare 
diferenţă între venitul adus de agricultură și al îndu- 
striei se datorește multor cauze ; unele din vina agricul- . 
torilor şi, cele mai multe, din vina concepţiei economice 
şi sociale a organizaţiei de stat. iaţi- 

Agricultorii au vina că'nu Siaw constituit în i entru 
uni profesionale, . pentru. a-şi apăra drepturile A cele 

a ţine agricultura la nivelul progresului făcu S vele: 

lalte ţări, cu ale căror produse -se. “întâlnesc pe. P 
că au întâr- 

mondiale și cu unele, chiar în țara lor. şi: 
rii, care 

ziat întrebuinţarea mașinismului şi a raţionale ee cali- 

măresc producţia, ieftenesc maria Și tort căreia cei . 

tatea. Este vinovată și i pot. Co oduce în. cele 
n 

522/ . din populaţia. „activă i în agri- 
200—940 zi “cina nu au, de lucru: la: câmp Ș 8 

cultură: a - ! 

e
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* Agricultura, din pricina lipsei de organizare, își vinde 
adesea produsele sub costul de producţie, sau în cel mai 
bun . caz, .fără o' dreaptă rentabilitate a capitalului, a 
muncii şi a ameliorărilor de făcut în viitor. Să nu se uite 
de asemenea că ' agricultura produce odată pe an, pe 
când multe industrii rulează în cele 365 de zile ale anu- 
lui cel puţin de patru ori. | 

Inaintașii noştri au fost preocupaţi de întemeierea in- 
” dustriilor; La 1376 erau fabrici de textile la Brașov. La 
*1559; Alexandru Lăpușneanu cere voe Swșilor să tri- 
mită două femei care să înveţe făcutul pâinii de lux. . 
„Matei Basarab înființează, între anii 1621—1651, o îa- brică de sticlărie oo. o Ii 
-- După multe 'dibuiri,. încercări şi. piedici, Ion C. Bră- 
tianu a reuşit ca în 1887 să voteze o lege a încurajării 
industriei noastre naţionale. - - De pe'urma acestei legi, am intrat în războiu vamal 
cu Austro-Ungaria. | | 3 

Făuritorii acestei legi prevăzuseră. ca 750% din per- sonalul și lucrătorii. industriilor, care se bucură de avan- 
tagiile statului, “să fie Români. Din nenorocire, mulți din miniștrii ce s'au perindat pe la acel. departament și mai cu seamă. organele de control nu -au aplicat. legea și au lăsat pe cei interesaţi să se strecoare neobservaţi, în pa- 8uba elementului românese şi a muncii naționale, 

-. Efectul dureros s'a. constatat în 1940, când s'a hotărât să se nâționalizeze "meseriile, industriile și comerțul nos- 
tru, căci nu aveam. elemente româneşti pregătite. Abia după 53 de ani! s'a văzut 'că nu .este destul să critici, 
fără a înhăma tineretul la treabă. Sau ridicat voci în 
parlament, cerâna să se ia măsuri, Educaţia tineretului 
nu s'a îndreptat destul, spre niunca grea și ordonată, ci: i sa arătat mirajul 'câștigului ușor. și fără răspundere. 
S'a constatat că spargerile de geamuri şi ponegririle nu au fost mijloacele care pregăteau tineretul la muncă grea Și răspundere. Nu..s'a inspirat tineretului adevărul etern 

II
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că „munca, munca şi iar munca este singurul isvor, si- 

gur şi trainic al câştigului cinstit şi sănătos“. 

Inflăcărarea tineretului este necesară de multe ori, cu 

condiţia însă să nu treacă anumite limite, să nu falsi- - 

fice adevărul, să nu aibe la temelie critica nedreaptă, 

ura oarbă şi nesocotirea drepturilor omului. Pentru că 

atunci când nu este în stare să clădească -ceva mai bun, 

decât ceeace critică şi când dărâmă ceeace nu poate în=" 

locui, duce ţara la dezastru şi înveninează sufletele slabe; 

şi numai bine nu poate aduce unui -popor 0 asemenea 

stare bolnăvicioasă şi periculoasă. 

Sunt sigur că după 60 de ani de critică şi după cele 

petrecute în 1941, s'au convins mulţi că nu este destul 

să se. înflăcăreze sufletul tineretului entuziast şi doritor” 

de mai bine, ci că singura cale care duce la ridicarea şi 

îericirea Neamului este pregătirea temeinică şi iubirea 

îndeletnicirii la care tânărul se înhamă în lupta .vieţii. 

Cine nu înţelege acest adevăr își pregăteşte şi îşi bă- 

tătorește singur câlea anarhiei şi distrugerea Neamului. 

Industria românsască a avut de luptat cu multe greu- 

tăţi şi de învins multe 'obstacole, cele mai multe venite 

din afară. Rătăcirea şi cinismul ajunseseră aşa de de- 

parte, încât lozinca “revoluţiei * dela 
Islaz „prin noi în- 

şine“ era luătă în bătae de, joc. de către elementele. pă- 

timașe şi poate chiar înstrăinate. | Nu mai “vidie voalul. 

de- amărăciuni prin care a crebuit să treacă ţara. noastră... 

Când patimile se vor potoli, când urile vor înceta și când” 

judecata rece “a faptelor se va putea face, atunci se va. 

"vedea adevărul şi greutăţile ce au trebuit să le învingă 

generaţiile trecute... -- " 

“Pentru a se vedea că-cu ” toate areiatăţile şi vitregia 

-“ vremurilor, generaţiile trecute nu-au: stat cu mâinile ! în-. 

RI -. as .. a 
e m se ma ei 

“ 
: : Lam
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icie, vom ară ele de | crucișate, ci au lucrat cu vrednicie, vom arăta dat 

  

  

  

        

„mai jos: | 

| INTREPRINDERILE IN 1930. 
N 

& zu "Personalul 
3 - PRINDERILE | EEE —— o | 

| . 

E Ma INTREPR şi , z, 5 -g Bărbaţi Femei 

| 460 
1 1| Exploatarea solului „539 51642 Ba 1 2| Industria metalurgică - 22.734] 91. 098 3| „ lemnului 20.622| 90.203) 5094 4 ».: construcției 4.389 27.889 23.954 po dextile  - 3. , -23, a m. confecție - “| amiii 92.034 22.978 i »-. “alimentară __87.497| 98.328 Bi BI mhârtie e | 110| 4.275]. 138, 1 9 » “tiparului "| - 2.455] 13.838 3 Ț10| „e chimică - „854|. 20.671 3612 Il| 2: - electrică... | 287| : 8.619 „398 12)... 5: altele . 7 239 625 a e Total .| 141.948] 516.564] 109.4         

Datele Statistice din -1938 arată - unde -ajunsese indu- stria rnare la noi în. ultimele decenii. . - Datele statistice. arată că în-1938 erau 3767 întreprin- -deri mari, capitalul învestit trecea de 50.000.000.000 lei. 

7 

“Şi actualmente, de sigur 

“miliarde lei. Din-această 

_ "Valoare, 

“In realitate, capitalul învestit şi cel de rulment era mult 
- . , . ă A N 4 in- 

„Mai mare.- Inginerul. Nicolae P. Arcadian a arătat în i teresahtă sa lucrare „Industrializarea României“, că În industrie, sub diferite forme, circa 1938, capitalul era mult mai mare ur, eu. mult mai: mâre. - a In. 1938, „salariile; combustibilul, “materia primă,  plă- tite numai'de industria” mare 

1932 erau angajate în 
150.000.009.000 lei. In 

Sumă-a-rămas în-țară, ca plată 
primă, cel: puţin 60—70%0 din 

de lucrători și materie 

PE BE . af 
?



123 

    
  

0001VE'4V60€ 000'8E6:016'2 

p. 
= 

000'019'10£”8 
LWL687|L9L'€ 

 
 

        
                            

    

1e10L,     

000'68€'690'08 
000'SEL'907'69 

—
 

m
.
 

.
.
.
.
.
 

” 

a
n
a
 
[
o
a
 

I
i
 

GUDOYp-195 
 I000'SE!' J2G 

| 
GOOOIEZS 

|000'601 
Il: 

1696 
|6£ 

A 
SUgPUS 

[UI 

900 
Lee'ez0'1 

000cEs'1£r€ 
000'btz:0t€'2 

|000'158'8€- 
000; 

18605 
goeei 

[891 
. 

| 
oaelaid 

01 

UDO'2ES'661 
000'079'YL9 

000'88€0. 
000'187: 6

 
. 

|v890 
he 

| 
„pțaţaaIsi. [6 

>00'Lrt"E6r'Z 
000'179'656'1 

|090'L90'25€ 
000'abi'sE€ 

 |000' ZOLI 
p)SI 

867: 
oyonaşsaoa 

€ op arenosei 
|. 

poo'zzE 
El 

000'8+6'sP! 
000'S6L'YL' 

000 z6s'6e 
[2597 

|i€ 
ayureze0 

| 

00:69 
LLS'€ 

000'815'8s0'£ 
000'60P'667 

1|000'251£4 
000'01'959 

zzzsi 
| 

|" 
Să a

e
r
 

9 

900'000'0£7'8 
000'8t6"169'51 

|000'672'880'6 OD0Es0'eLE 
[000 

992 8621 
[LIOV 109 

zinxoL, 
| 

Do0'ess'eLz7Z 
|000'£95 cos'e 

|000'+96 G65"1|000'6+8"28 
000'€7v'098 

 (9ZE'EY 
EUL 

ura]. 
|? 

)00;s0e'998 
000'£0S79E'11 

000'£rS'0Es'S 000'1L6"208 
| 000'8992t8"1 

IZE'1S 
pe. 

|
.
 

„ sopBzntetor, 
e. 

300 s0€ sze'zl 
0oogorsI'+t 

000 
169819 

000 
688, 

000'£58'961"1 
|852'82 

L6£ 
| 

pOȚLUIUO 
z 

-90:000'£L'01 
|ooo'+ti'215'SI 

000'£+0'91%'8 
000'SW1"t0S 

-[000'616'68L 
O1e"8€ 

|vz6 
. 
a
 

„paeguouauiV, 
1. 

P
I
 

i
 
a
 

P
I
 

I
D
 

id 
D
e
 
e
 
|
 

— 
Ă 

—
 

1
o
o
n
p
o
i
d
 

“ 
D
E
I
 

E
 

Ţ
e
u
o
s
 

a
 

Z
 

» 
I
I
 

A
 

Z
 

a
n
t
e
d
e
d
 

EDICOIEA 
p
a
p
s
n
q
u
0
D
 

WIEIES 
: 

| 
c
a
 

Z
a
 

> 
I
S
N
 
L
S
N
O
N
I
 
N
N
 

= 

m
p
i
 

A
 

Ș, 
  

 
 

 
 

a
U
Y
V
N
.
 

8e6L 
UP. 

a
2
m
s
H
e
s
 

2[3)2a' 

Ş
I
U
I
L
S
N
A
N
I



126 

Dacă se ţine seama de mânile prin care trece o martă, 
dela materia primă până ce ajunge la consumator ca marfă fabricată, cu siguranţă că la cele 70.000.000.000 lei cât a fost valoarea producţiei industriei mari, rămâne în mâinile prin. care trece ce] puţin 30-——40.000.000.000, Această sumă o câştigă circa” 2.000.000 suflete, afară de ce câştigă procuratorii de materie primă, de “combusti- bil și 'salariile. fabricației, Dacă s'ar socoti că din această sumă, după ce se sațisfac nevoile de trai ale celor prin mâinile cărora. trec mărfurile, numai o 'optime sar pu tea pune de o parte anual, în zece ani capitalul învestit „astăzi . în industrie, s'ar dubla cel puţin. Si a Acesta .a fost principiul economic şi social pus în apli- <are-de partidul: liberal în 1901, graţie căruia în 15 ani economiile au început să iasă: din ascunziș și să se plaseze în cele 1000 de bănci Pe acţiuni și în 3000 bănci popu- lare, care au adus atâta prosperitate! în țară; de la 1901- 1916. Numai datorită prosperității de atunci, s'a putut face “în 1916 rarele. împrumut intern de 400.000.000 Iei, adică în valoarea de azi, 40-60 miliarae. Imprumutul acesta a surprins țările împrumutătoare. a. ED In "țările industriale şi comerciale, consumul este de .. 4—5'ori mai mare, ca în acele agricole. 'Salariile şi câşti- gurile fiind mai mari, economiile se adună mai ușor. In- dividul " câștigând, capătă poftă de „muncă, EL caută 'să. 

mul mărindu-se, industriile de tot felul lucrează în plin. Economiile acumulându-sc, ' creează şi măresc capitalul necesar . tuturor industriilor, . * e 
| Industriile se leagă între ele şi pun în mișcare multe „activităţi. Industria construcţiilor este în legătură. cu cel puţin alte 32 'de industrii, Cu cât o construcție este mai mare, mai complicată şi mai artistică, cu atât sunt mai multe activități, care colaborează la: ridicarea” edificiului. . Aceste industrii pun în mișcare: toate verigele lanțului, formâna circuitul vieţii “economice ale unei ţări.. Ince- 

NO
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pând cu salahorul, cu căruțaşul, cu tâmăcopul, cu lopata, 

etc., şi terminând cu fabricanţii de porțelan, de becuri, 

de mamoră şi de cristal, toţi capătă de lucru. Se şi zice 

că atunci când construcţiile merg bine, o ţară prosperă. 

Istoria economică ne arată că în ţările industriale; eco- . 

nomiile se strâng mai uşor, capitalurile cresc mai repede : 

şi devin mai puternice. i 

Numai oamenii nu au fost la înălțime pentru a înţelege 

la timp problemele sociale ce se iveau şi pentru a le rezolva 

în aşa chip, încât -să mulțumească capitalul, munca şi pe 

consumator, elemente ce nu se pot despărţi, nu.pot trăi 

și crește, decât lucrând împreună. și în deplină armonie. 

__ Setea de acaparare, care se.pare că se naşte. odată cu 

fiecare om, a făcut ca la mulţi să Ji se întunece dreapta 

judecată. Trebue să se ţie seamă de cele trei mari prin= 

cipii : de rentabilitatea ncexagerată a 
capitalului, de răs- 

plata dreaptă a muncii şi ae nevoile juste ale consumato- . 

rului. Fără aceste condiţii, fără armonizarea acestor în-- 

terese nu se poate avea liniștea socială şi o așezare sănă-.- 

toasă şi sigură. a a Da 

„Făcui paranteza de mai sus, acum când vorbesc de in- 

dustrie, deşi de această boală sufere şi celelate activităţi. 

Fa iese însă mai mult în evidență în industrie, pentru că. 

acolo se petrec unele exagerări prea mari şi bătătoare la 

ochi. . o a e 

Din cauzele arătate, se. critică capitalul și conducerea: 

Trebue însă recunoscut că. multe critici sunt pătimașe ŞI 

nedrepte, multe sunt însă justificate. e 

După cum corpul omenesc nu poate vieţui fără inimă, | 

tot asemenea și activităţile economice nu pot funcţiona . 

fără capital înţelegător şi muncă devotată. 

“AŞEZAREA ECONOMICA VIITOARE 

Ie _ A EUROPEI N î 

Inainte de a îixa liniile generale ale organizării eco- 

nomice 'viitoare a: României, este bine-să aruncăm o pri- 

,
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vire asupra ideilor ce par că stăpânesc anumiţi oameni po- 
litici, economici şi sociali din Europa.. 

» Se ventilează idea că nu mai trebue să existe vămi în 
tre țările Europei, pe. motivul că vechiul continent își 
poate satisface - singur aproape toate nevoile. 
"Cred că sunt cam optimiști mulţi dintre 'cei ce au adus în discuţie această problemă. i 

| Ideea până la un punct, ar. fi frumoasă și ademenitoa- 
re; cu condiția însă ca fiecare țară să-și păstreze indepen- 
dența politică şi economică și să-nu fie împedicată de a-și 
pune în vâloare materiile prime, mâna de lucru, combu- 
stibilul și capitalul ; iar standarâul de viaţă al locuitorilor, 
să fie: ridicat la fel cu al: tuturor celorlalte țări din Eu- ropa. Să nu se ajungă la zicătoarea xomânească, aşa de înțeleaptă : „în. unele “țări se -mănâncă cozonac, iar „ într'altele nu “se: poate câștiga după urma muncii nici o. “bucată de pâine neagră“: Cunoscând ce sa petrecut în trecut, :este- cuminte a' se lămuri unele chestiuni înainte „de a se trece la fapte... ! - - , „Se susţine că o țară nu, poate înființa o industrie, dacă nu are materii prime. Dacă ar fi așa, multe ţări an trebui să închidă fabrici mari și prospere, pentru că aduc-mate- ziile prime din âlte țări. Chiar noi avern industria tex- tilă a bumbacului, a lânei, a cânepei şi a inului, care merg aşa de bine. și în viitor vor merge şi mai bine, găsindu-se 

La întemeierea unei industrii, intră în joc cel puţin 5 elemente :. materia primă, mâna de iucru, combustibilul, capitalul. şi desfacerea internă. -Dacă din aceste elemente ”: numai trei :se găsesc în țară, reușita industriei. este asi- gurată. a A a 
Voi lua ca exemplu industria metalurgică, cea mai ne- cesară pentru noi... . DE : 
Mulţi cred că nu 0 putem întemeia. Mare greșală, de pe urma căreia. am Păgubit și am dus lispuri multe; Cred ca nu este nimic :mai clar” și mai logic, decât să fabrici



în țară uneltele şi maşinile necesare agriculturii şi celor- 

llte activităţi, ori câte sacrificii s'ar .:cere 'la în- 

ceput, căci pe urmă .aceste sacrificii se “transformă în 

venituri şi beneficii. Aşa au făcut toate ţările care au pus 

bazele industriei” metalurgice. și chiar, pentru. cele mai 

multe industrii, 

Adică, de ce nu am fabrica la noi: unelte, mâăşini, mMo- 

toare, tractoare, automobile, etc., pe care le aducem. din 

alte țări, atât de necesare agriculturii noastre, ce ocupă 

patru cincimi din energia română ? SE 7 

Acum 50 de ani, unii din geologii noştri “credeau că nu 

"avem terenuri petrolifere destul de bogate. In 1931—32,. 

pentru că nu mai aveam unde aduna păcura ieșită din ra- - 

finării, i s'a dat drumul în şanţuri şi . pe alocuri i sa dat 

chiar foc, cu toate că, :cu 50 de ani înainte; unii ingineri 

şi geologi susțineau că nu vom avea păcură suficienţă 

nici pentru a unge osiile căruțelor. Cei ce stăruiau în ex- 

ploatarea petrolului, erau socotiți ca visători. A 

Până la 1895 aduceam petrol” din-Rusia. - | .” 

Toate ţările, de unde importăm noi maşini și unelte, 

își procură și ele, minereuri de fier şi alte. metale ain! 

diferite ţări. In 1898 când făceam practică la o mare casă 

de transport din Rotterdam, firma aceea avea'două linii 

maritime, una la Bilbao, (Spania). şi alta la Narvik în Nor-: 

vegia, care aduceau minereuri de fier şi alte: metale, des- 

cărcându-se în şlepuri pentru a fi. transportate pe Rin, 

în marile centre. industriale din Olanda, Germania şi EI- 

"veţia, Cele mai multe industrii se aprovizionează azi, cu “ 

minereuri din: Norvegia, Suedia, Spania, Nordul Africii . 

ete. Noi „ne! putem aproviziona, din țările mai. apropiate, 

dintre care Ucraina este cea mai nemerită. 

Ştim fiecare. ce însemnează un cui ; fără el nu se e poate 

nimic construi ; şi nici. această industrie nu a scăpat, la. 

„noi, de clevetirile. şi patimile celor interesaţi. Orbirea și 

Tăutatea au mers aşa de „departe, încât nu voiau să vadă 

i ' E 
7 9 

DID ai
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că în țările ce trimeteau hârtie la noi, fabricile Ce 
deau hârtia cu preţuri mia mari la ei decât la NOL. au tru 'ce făceau acsasta ? De dragul nostru ? Nu! Um 
să loveâscă în fabricile de hârtie de la noi, să le si a 
să închidă, ca pe urmă să-şi vândă hârtia pe iii 1 
Mulţi critici dela noi în patimile sau interesele , 

"voiau să vadă concurența neloaială ce ni se ea i 
Ar fi mare greșală să nu dăm desvoltarea cuveni re 

dustriei la noi, când avem desfacere locală, materii nule 
braţe de muncă, combustibil și capital şi să ne te mim să aducem mărfuri din alte țări, pe care le pui 
produce în România. . | ori E Fără unelte, nici o activitate nu poate exista de e 
câte sacrificii ar cere industra metalurgică, nu ei precupeţite. Un început încurajator avem. Să desi und industria în toate. ramurile ei. Ea este temelia rutine = “ naționale românești. Dealtfel, tot asemenea este pre n - deni, Au dreptate cei, care susțin să nu se încurajeze E e- „taxe-ridicate. vamale, furnituri. cu preţuri prea Pr and Siate, industriile care fac cheltueli nesăbuite, specu 2 munca! şi pe : consumator. Sunt: totuşi industrii cari - 

“început, trebuesc ajutate ; să fie însă bine controlate activitatea lor. e 
In contra abuzurilor și setei de câştig, să se ia cele E „ Strașnice măsuri. Ar fi o mare greşală să se lipsească : -- ţară de. industrii absolut necesare, din căuza nepricep e | conducerei. .. i AR a 

A 

"Probleiha aşezării” economice viitoare a Europ ei, et foarte complicată şi de. ea va -depinde neatârnarea şi torul! nostru.. Ea trebue studiată de -către oameni pregă” fiţi şi de mare experienţă, e Do Comparând activitatea unei țări cu. făptura. omeneas” 
că, putem spune Că: agricultura .. este “corpul, . industrie 
este inima, iar comerţul mâinile şi picioarele. - 
a
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MAŞINISMUL 

Problema maşinismului se discută de mai bine de două 

secole. Felul cum a fost pusă de Karl Marx, a ametit 

capul lucrătorilor şi a multor gânditori politici, econo- 

mici şi sociali, care nu au urmărit cu sânge rece unele 
urmări ale introducerii: mecanismului în diferitele în- 
deletniciri ale omului. 

Kari Marx a susținut că maşinismul a adus pauperi- zarea clasei muncitoreşti. Privind chestiunea numai pe 
0 singură latură, aceea că maşina înlocueşte zeci, sute SI mii de braţe omenești, este adevărat ; dar nu numai din această cauză au rămas multe braţe fără de lucru. Nu se Poate tăgădui însă că, în acelaş timp, mașinismul a adus Omenirii multe binefaceri prin eftinirea măriurilor ȘI 
Prin ajutorul ce l-a dat ca civilizația să pătrundă până în cele mai îndepărtate, mai ascunse şi mai sălbatice col- luri ale pământului. | Ciiticile, învrăjbirile și mişcările” sociale produse. în Mele țări, sar fi putut evita, dacă oamenii erau mai pre- 
Văzători, Au uitat mulți, că fiecare om are dreptul la 
Viaţă și la un trai mai bun. 

Pentrucă nu s'au luat aceste măsuri la timp, maşinis- 
mul a luat bucata 

7 

de pâine dela gura multor muncitori, 
* “ondamnând la mi 

Pteved, 
lier, n 

Dealttel cele mai mari invenţii şi cele mai. savante 
descoperiri, nu au adus foloasele menite să le dea, decât 
după ce stau adaptat scopului urmărit, - 

Privi mașinismul nu 
ară a ține seamă de ma 
Mul a ad 

zerie familiile lor. Totuşi acolo unde 
crea a fost prezentă, deşi a intrat maşina în ate- 
umărul brațelor s'a înmulțit. 

mai pe latura arătată de Marx, 
rea contribuţie pe care maşinis- 

0 mare Us-o Progresului şi ușurării vieţii omenești, ar fi . 
Sreșală și o mare nedreptate... a 

zau E Se susține de :economiștii şi sociologii clarvă- | 
-» Se mai bine de 60 de ani, a fost verificat acum în



> 

2 a 
urmă. Chiar conducătorii socialişti nu au distrus ma 

nile. Dimpotrivă le-au perfecționat, pe unele le-au de 
"uriaşe și le întrebuințează -cât- se poate mai mult Nu ȘI „distrus “nici capitalul -pe care l-au criticat cu iai 
nare. 'Este natural să nu se poată lipsi nimeni de capita 
“căci el este motorul Societăţii omeneşti. F ără el nu fue 
“ționează viaţa economică și socială. a- popoarelor. si 

.. experienţa de 25 ani, s'au convins toţi; că a rămas n E 
cioare vechiul şi eternul principiu, că fără capital nu s 
poate: manifesta nicio activitate și că fiecare om trebue 
să aibă ce munci şi că trebue să fie plătit în deajuns, ca 
el şi familia lui să. aibă un standard de viaţă ridicat și că boala, invaliditatea, bătrânețea şi înmormântarea tre- 

- buesc asigurate. o i A: „_ Maşinismul a adus şi este menit, să aducă. mari servid! 
-omenirii.. Omul însă, trebue să ia măsuri, pentru a in lătura dificultăţile ce, inevitabil se ivese în mersul tuli- "or îndeletnicirilor omeneşti, -. au ai ând, In loc de oriţici ŞI-invinuiri, să se scoată în primul ra „ din viața popoarelor : ignoranţa, egoismul, lăcomia și P! | „terea' pumnului. ... _- | 

dominare. Aceasta sapă temelia societăţii și întreţine lea - ma. și ura. Trebue. înțeles odată, “că _pe un spațiu X nu poate trăi decât nu.număr y de suflete. Tot ce trece pes- 

'Una din cauzele. suferințelor. popoarelor este setea de 

„ „te această limită, este sortit lipsei și suferinţei. - In spiritul acesta, Malhtus a emis teoria lui atât de criticată de unii și totuși, atât de. adevărată. “EI a voit Să „spună că nu trebue.să se înmulțească popoarele, peste nu- mărul celor ce pot! trăi. bine pe spâţiul- de "care: dispun. Dacă se înmulţese cu “gândul de - cucerire și dominare, aceste -popoare sunț: cauzele” războaelor, secerătoare de atâtea vieţi nevinovate! și consumatoare 'qe atâtea averi 
muncite care, dacă ar fi fost” puse în scoputi sociale, ar fi. ușurat viața a multor milioane de-'fiinţe! omenești. - Să -nu se 'uiter că “cine 'e puternic “azi, “istoria :ne arată,
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poate îi subjugat şi exploatat mâine de. altul, mai puter_ 

nic. Urmând calea de mai sus, popoarele se. vor dușmăni 

şi războaele în veci nu. vor înceta, iar civilizaţia. se va 

prăbuși. Oare aceasta e menirea omului pe. pământ ? A- 

ceasta este civilizația cu care se laudă omul ? 

Concluzia este că maşinismul: a adus. şi va. aduce : mari 

foloase omenirii. Popoarele să nu se înmulțească peste 

cât le îngădue spaţiul 'pe care trăesc şi să nu urmărească -- 

cuceriri prin forţă. Nesocotind aceste adevăruri cerute de” 

buna armonie a societăţii,” numai oamenii sunt de vină 

şi nu au dreptul să se plângă, pentru 'că fiecare a înce- 

put prin a nu respecta drepturile altuia. a ! 

PREGATIREA TINERETULUI 

„_ Pregătirea tineretului £ a preocupat: pe înainiașii noştri, 

întotdeauna. Preocupării însă i-au lipsit! elementele care 

să o ducă la scopul urmărit. - . “ _ 

Pentru că este vorba de “îneserii, Românul a , înţeles aşa 

de bine foloasele acestei activităţi, încât a sintetizat-o_ în 

zicătoarea „meseria este brățară de aur“, şi cu: toate a- 

cestea în ultimii 60.—70 ani, meseriașii români;- în loc-să - 

ocupe locurile. ce se iveau libere, le-au lăsat străinilor, 

pentru că Românii noștri „preferau funcțiuni de stat în- 

genere mai puţin plătite și mai nesigure.. Cauza că tine- 

retul nostru fugea de meserii, trebue, să fi fost provocată 

de un anumit fenomen. Datoria celor. de astăzi și de mâine 

este să înlăture aceste cauze. Voiu indica, în.linii mari, 

unele din măsurile mai “de seamă, ce trebuesc luate ime- 

"'diat şi aplicate cu toată energia- şi destoinicia. ” 

„Părinţii. Puţini sunt „părinţii ce şi-au dat . seama că 

este. de datoria, lor, să- observe înclinările “copilului iri 

primii ani. şi să desvolte cât mai mult, pe “cele. bune. ” 

- Grădina de. copii -este, poate, instituţia cea_mai impor- 

tantă spre a. „se începe educaţia copilului, a a-l disciplina, 

.
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a-i ușura calea spre învățământ şi a i se observa înclină- 
rile, motiv pentru care grădinile de copii 'trebuesc con- 
duse de persoane cu mult suflet și pregătire. 
„Şcoala primară este și ea foarte importantă pentru d 

la sfârșitul ei, se vede“calea către care trebue îndri 

copilul. Deci profesorul-nu are numai menirea de a-l da 
copilului cunoștințele teoretice, sau să-l înveţe, ca pe vi 
papagal, poeziile şi cântecele. De la îndrumarea părinți- 
lor, a grădinilor de copii şi a şcoalei primare, se pot Vă 

- trevedea însușirile fiecărui copil... 'Terminând cursurile 
primare, copilul ajunge la răscrucea când trebue să aleagă 

- calea ce va urma în viaţă. 
irea Dacă nu'are avere, trebue să-și complecteze pregăti zu 
s prin ucenicie, iar „dacă are, prin, şcolile profesionale, 

. teoretice. | | 

Ucenicii. De. oarece unii. din. părinţii copiilor dorit 

nu au mijloace . să-i întreție in 

școli prâfesiona Me, pregătirea lor,. prin ucenicie, este mij- 

_ocul cel mai: nimerit. Ucenicia' însă, trebue făcută după 

un p rogr am bine şi practic alcătuit, care să aibă în vedere 

„şi pe: patron și pe ucenic. Ucenicul, din prima zi, poate 
"aduce serviciu patronului şi acesta. este motivul pentru 
care patronul trebue să-l. întreţie până la terminarea uce- 
niciei, . . - 
. Să se revadă regulamentele: în "ființă, pentru « ca uceni- 
cii să iasă cu pregătirea completă. Fiecare atelier să fie 
obligat să aibă un „număr de ucenici, „după importanța lui 
“şi după: nevoile stabilite. de „asociaţia profesională a fie- 
cărei activități. Ucenicii, locuind la patron, să urmeze câ- 
teva ore de curs teoretic. Dacă! sunt în comune rurale, vor 
urma cursul la şcoala complementară ; dacă sunt la oraș, 
la şcolile unde se predau asemenea cursuri. | ” 

Intreprinderile, având un număr mare de ucenici, să 
aibă cămine proprii şi cursurile'să se facă zilnic. Regula- mentul va prevedea ca locuința copiilor să fie sănătoasă | 
şi întreţinerea să fie bună.
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Căminele. Oraşele şi târgurile, unde sunt ucenici de tot 

felul, trebue să fie prevăzute cu cămine. Este preferabil - 

ca ucenicii să locuiască mai bine în cămine, gecât la pa-. 

troni, sau gazde. Intreprinderile şt atelierele mari, având 

un număr mare de ucenici, să fie obligate să aibă cămine şi 

cantine proprii. In aceste instituţii, surpaveghiere
a ucenici- 

lor este mai uşoară şi cursurile teoretice se pot face zil- 

nic. Pentru. ucenicii din. atelierele mici, plătesc patronii, 

iar pentru elevii şcoalelor de meserii, fără internate sau. - 

cu elevi mai mulţi decât locuri, plătesc părinţii elevilor, 

iar bursierii din bursele lor. - 

Regulamentele căminelor, trebuesc revăzute. Intreţine- 

rea ucenicilor în atelierele din sate, să fie controlate 

cât mai des. Idealul ar fi ca în fiecare comună, sau cel pu- 

țin în:două, trei comune apropiate, să fie ateliere de tot 

felul, ca să nu mai fie obligaţi jocuitorii să alerge la oraş 

pentru ori ce nevoe. Cu cât: industria casnică dini comune 

va lua o desvoltare mai mare, cu atât va fi nevoe de mai 

multe ateliere! | Da | Ti 

„Programele. "Cursurile practice şi teoretice “urmate de 

ucenicii: și elevii şcoalelor ae meserii, să fie cât.se poate 

de simple şi să cuprindă numai ce este esenţial, fără prea 

"multe amănunte, fără a' răpi de prisos timpul elevilor cu 

lucruri inutile: Cusurul şcolilor profesionale şi al. multor. 

alte şcoli, este că se 'obeseşte mintea elevilor cu lucruri 

de care a doua: zi, la sosirea de pe băncile şcoalei, nu au 

nevoe.. Să căutăm 'să scăpăm de această racilă a şcolilor 

mai ales ale: celor "profesionale. Sunt dintre “acestea şcoli | 

în care elevii lucrează S 
r 

culpturi grele şi scumpe şi nu sunt 

în stare' să facă o simplă cercevea de fereastră. - Profe- 

„sorul şi pedagogul să fie la înălţimea misiunei lor, căci co- 

pilul: este un aluat din care se pot scoate meseriași cu 

mari calităţi, binetăcătoare atât pentru el, cât şi pentru 

societate. Unii profesori, nepregătiţi pentru învăţământul 

meşteşugăresc, nu au deşteptat în copil entuziasmul Şi 

mânâria pentru meseria aleasă. Său strecurat şi printre 

Pi
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i . 29ru 
, as ătat în neg 

ci unii care au descurajat pe elevi și le-au ară i Viitorul meseriei lor, . 
i în urmă şi mă Descori mă întore cu mai bine de 60 ani în ui 

,  sădea în: 
Bândese cum Profesorul nostru 1. G. Sfinţescu 

ţii, absolvenţi dela ș 

v
.
 

“ele nu merge, 

“ţii, odată cu diploma 

hoslovacia, un copi 

*Yvoltarea 'mai tuturor 

, ână 
noi iubirea de ţară, atunci când explica e tentă 
Mama lui Ștefan cel Mare, Peneş Curcanul, Cum “inta în noi mândria de neam, atunci când ne exp ea te în Latină cum, din poezia Cerșetoarea, căuta să deș Pa o noi mila către cei nevoiaşi. Nu se: mulțumea numa racilă 
învăţăm Papagaliceşte pe din afară. Mai CS e în. ceeace Privește şcolile profesionale, Este că a S me- în buzunar, în loc să-și practice me în hi ile - 

, 
, 

A 
în birourile 

Seria, se due aiurea. De pildă, vedem moașe î "Cooperaţiei, infirmier 
! ii ete., coalele de agricultură, meserii, . ieri, în-” 

taxatori la tramvaie. Mulţi din aceştia au fost bursie 'treținuți de către stat. 

. . 
a „Ru mai poată. profesa . alta. In ce | învaţă două-trei meserii, însă n 

devine încâsator la tramvaie, ci își exercită cel puţin un 
din meserii, Tecurgână “la celelalate numai când una din. 

-alege o carieră, să 

Naţional Meșteșu- 
"Sa organizat încă | ua pătruns încă în Şi mai ales î 

instituţiunilor necesare acivităţilor dela noi.. Organiz lare, a cooperativelor, 
ăcută cât: mai curând fel, încât creditul “3 

făc 
| 

: 
3 sănă- e, funcţionare la. ministerul să :    
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ajungă până'n cea din urmă celulă a „statului, adică în 

-..„ comună, 
| | lui 

coopera ereditului muncitoresc este de. a desvolta 

“ jului 'în a n A meseriași și să uşureze formalităţile” 
gă- 

-oreditul: Ia 9 încât meseriaşul
 să .poată -garanta Uşor 

şi împrumut să se facă fără cheltueli mari, tără- 

săneli şi pierderi de timp. Nefăcându-se aceasta, nu se: 

dit desvoltarea meseriilor! şi vor profita în- viitor de 

tâtăea ot un număr restrâns de pesoane, care. mai în-. | 

una. exploatează pe cei “nevoiaşi.  - 

Conducerea creditului muncitoresc - să nu-și considere 

menirea îndeplinită, dacă nu. a ajuns, să rezolve aceste 

probleme. . ”. 

Creditul: industrial” a fost conceput în 1911 dei 

Virgil Alimăneștianu şi „înfăptuit “de marele . “realizator 

Vintilă Brătianu, în 1924. Tot inginerul Virgil Alimăne- - 

știanu a pus bazele Creditului Minier şi ale Petrolului 

- Românesc, constituindu-se tot cu "concursul: "clarvăzăto- 

Tului Vintilă Brătianu. Făcui paranteza de mai sus, pen- 

tru că ştiu îîn ce scop naţional, "economic şi social. erâu 

concepute aceste instituțiuni, care ln desvoltarea Jor, s'au 

abătut uneori din drumul. inițial, acela de a „ajuta tot 

ce este românesc şi â sprijini întreprinderile oricât de 

modeste ar fi, aşezate însă pe baze serioase, iar. nu pe 

- cele streine. Viitoarea organizare a creditului iindustrial- 

trebue făcută astfel; ca el să se ducă în toate capitalele 

de judeţ, unde sunt industrii de ajutat. Dacă operaţiunile 

sunt prea mici şi n u acoperă cheltuelile, să colaboreze 

cu creditul agricol şi cu cel meşteşugăresc, 
ajutându-se 

reciproc unul pe altul. . | 

Rolul creditului. industrial în viiton va fi să emită 

- obligaţiuni procurând prin aceasta capitaluri suficiente 

| întemeierii diferitelor întreprinderi şi a aduna de pe 

piaţă econoniiile disponibile. Să nu atârne numai de 

= emisiuncă Băncii Naţionale, la care ar trebui tăcut foarte 

r' recurs şi numai în anumite momente. 

inginerul 

ra
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- 
Creditul industrial va trebui în viitor sa ieri 

formalităţile de gaj, să ajute întreprinderile in i do- 
fie cele cât de modeste, insă bine şi serios conduse și bânda să fie mai mică, - ilor î 'calfelor şi a Ajutorarea meseriilor, a industriilor a „cane înceapă 
elevilor după ce termină pregătirea şi Vor Să-i ot să-și 
activitatea. Sunţ foarte puţini meseriaşi, care E să se instaleze complet singuri, atelierul. Este noces anume 
constitue sau să se mărească fondul instituților € spri- 
creeate în acest scop. Interesul general este ca să ceea ei 
jine: instalarea meseriașilor în fiecare sat și de a itatea 
ar trebui să fie cei dintâi încurajați, dându-le priorita 
asupra celor de la oraşe și de la târguri. riaşilor 
" Sprijinul cel “mai mare ce se poate da pati itații, 
și industriaşilor Mici, ar fi să fie preferaţi la lic mi. 1... . 

e. 
3 i 

i ce ZI . 

„la furnizări ȘI la lucrări, pentru că um prin ein- 
'loace întreprinderile Mari îi înlătură sistematic, -< în- 
du-și un monopol a] lor.. Este cunoscut că multe din un! 

treprinderile mai îi “înlătură sistematic, creindu-și 
monopol -al 'lor, "Es a rin- 

te cunoscuţ că multe din întrep 
derile mari îşi exe culă angajamentele, lucrând prin a 

. lierele mici. Ele iau astfe] din câștig, partea leului. ice 

„nisterele și toate: autoritățile au îndatorirea-să împiedic 
.„. SPeeulaţiunile, crearea de monopoluri care nemulțumese 
„pe -cei îndreptățiți Și scumpesc Viața tuturor. Numai aj 

„„ tând meseriile Şi industriile mici, . se “ poate împiedica 
“specula 'şi iefteni viaţa. ea Pa 

. 

. 
” . 

- ! 
Îi 

» SE așează viața socială a statu 
nai sănătoase. Patronii meseriaşi nu soco- 
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voiu da un exemplu petrecut, pu ae mult, pentru a ne 

„da s seama ce se petrece cu circulația . mărfurilor O ma- 

şină, vândută de fabrică cu 8000 lei, se plăteşte ae ulti- 

_mul cumpărător 
cu 42.000 lei. Statul percepe 9000 lei. 

Restul de 25.000 lei îl încasează cel ce are permisul de: 

import, angrosistul şi poate detailistul. Faptul este că 

„Valoarea mașinii.se urcă dela 8000 la 42.000 lei. 

ANDUSTRI ILE eoronat
E. i 

: Timpul Şi experienţa au doveăit că este. bine ca in- 

dustriile să fie aşezate pe tot întinsul ţării. Cele” mai 

multe produse ale pământului, înainte ae a fi "vândute, 

au .nevoe să fie transformate, ceeace - se poate face. chiar 

„pe loc. Economiştii cer ca industriile să se.așeze . unde 

este materia primă, combu
stibilul mai aproape, mâna de 

lucru la îndemână, transportul - mai Uşor. Sociologii şi 

urbaniștii —  stărue să nu se aglomereze” prea. mult - 

populaţia. Ce caută în Bucureşti mii. de fabrici, care pre-" 

lucrează bumbacul, inul, cânepă» le 

fi fost mai economic şi social, să fie împânzite 
pe toată 

suprafaţa: 
țării, în mijlocul materiilor. 

prime, Jângă ape 

şi drumuri? Atelierele CFR., unde lucrează 8000 de mMun- 

citori, sunt în Bucureşti, când ar îi logi 

în cel puţin 20—30 din gările 
i 

| 

rată. Aş putea aduce zeci şi sute ae exemple, PE care le 

ştim cu toţii. Chestia este să ieşim, ÎN. viitor, qin această 

situaţie. 
- , 

Am importat de peste 350 miliarde 

mai multe le pot fabrica industriile no 
c: 

pildă anul 1926 , care, după. mine, 
este un an de Mi” 

loc. Cerinţele în viitor VOT fi mai 

mult schimbate. 

lei mărfuri. 
Cele 

mnul, etc, când ar. 

-
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NI AR - încă în- . 
Pentru că mai sunt unii cari nu uu înțeles încă ; | e 

im= 
semnătatea industriei Ja noi, dau mai la vale ceeace 1 _ , 

A ivit am 
portăm noi, spre a se vedea ce câmp de activitate am putea avea.  - 

- Regimul animal şi . Regimul minier vegetal i | 
Animale de rassă - - 51.620.000 - Fabricate din 94.812.000 Produse animale 335.830.000 pământ 3 3706.00 Piei, obiecte piele „*1+145.440.000 Sticlărie —. „4 2151:000 Plănuri e 227:211:000 Lucrul metal IS TI000 Lână și stote 2104.167.000 Maşini ... 100000 Mătăsuri - 686.349.000 Vehicule 2.25 100.900 Seminţe şi cereale 464.707.000 Jucării -- „33 91 4.000 

„. Uleiuri vegetale / 529.436.000 Produse chimice - ISO O00 Fructe ..-. - 1043.000.000 Parfumuri „10, 67 000 
Industria lemnului 4716.038.000 Culori şi lacuri . 4145 Textile . . -9.600,352.000 - : Total lei  16.501.178.000 Confecţiuni a 1.079.026.000 - . , , 

“Hârtie . Ă 449.031.000 
ă “Total lei 18.793.382.000 

+ 

 



"selor: 
| 

Ă 

'cât în negoţ. 

"treia zi după: Scripturi, 

răbdător şi hotărât, -a 

„COMERTUL
 e 

, 
' Ei - Ă 

„eroductiă, fără Orgăinizarea. desfacerii, nu. poate exista. 

cc prima condiţie în mărirea producţiei. este - desfa- 

e rea mărfurilor, adică organizarea comerțului produ- 

Avem atâtea exemple! în țara! noastră, 
din care se "vede 

că din cauza' neorganizării | desfacerii, “fie 
în interiorul 

țării, fie peste graniţe, multe. produse şi înărfuri ale pă- 

mântului şi îndeletnicirilor 
noastre nu sau desvoltat, 

ba chiar au încetat, când puteau merge îo 

se luau măsurile necesare la timp. | 

Comerţul se socotește de mulţi . 

este desconsiderat. Mare greşală şi mare! rătăcire. 

Acum 50—60' de ani, tinerii se- fereau să se înscrie. în 

școlile “comerciale, pentru că elevii nu -purtau numele de 

liceeni. Li se părea că sunt inferiori acestora. 

în contra cărora se striga atâta, se îm- 

ca ceva - interior şi 

Străinii însă, 

bulzeau să intre în şcolile profesionale. 

poate ți oricine —pe când ' 

e mai interioare de
 

.- 
Comerciant bun nu 

celelalte profesiuni trăiesc ; şi element 

 Comerciantul. 
- trebue să fie inarmat cu 0 inteligență. 

vie. El trebue să. ia. hotărârea. pe :loc, nu aşteaptă | „a 

cum” aşteaptă atâtea îndeletni= 

Tfuneţionarii 
statului, intre care 

ciri, şi mai cu seamă 
că slujba este lungă . şi 

mulţi sunt conduși, de lozinca € 

viaţa scurtă“. -. 

Comerciantul 
izebue „să fie pregătit, să ție stăruitor, 

]tiel îi. sboară afacerea din mână 

Şi altul mai istej oia. 
ELE NE 

arte bine, “dacă --
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_loacele de comer 
“şilingi transportu 

„_ Și descărcatul qe 

„de cereale: 'Au "trebui 

piept concuren 

„din Argentina: la Londra — ac 

„tor activități la noi 

- Sunt chestiuni dis 

“când au fost înjeleși şi aj 

poată face în bune condițiuni într'o 
zestrat cu o serie. de instituțiuni și 

fără de care nu se poate desvolta și ţine 
ței, fie internă fie externă. .- _ Pentru a ne da seama ce va să zică organizarea şi mij- 

rţ, voi aminti că în anul 1902 costa 8 
l unei'tone de grâu dela Argentiha la. Ss sau Londra, distanță de câteva mii de kilometri Și drum. de trei săptămâni cu. vaporul, pe când la. noi descărcatul vagonului tras la dana vaporului, în portul Brăila, sau „dela magazie, distanţă de 50—100. de. metri, costa încărcarea . 12—14 lei, 

"- Comerţul, ca să se 
țară, trebue să fie în 
organizaţiuni, 

Anve 

easta pentru că nu aveam 
e şi alte mijloace care -fac încărcatul 
zece ori mai eftin.. | Pilde de acestea, care au împiedecat desvoltarea mul 

sunt sute și mii şi care nu așteaptă 
energia omului. a 
cutate de decenii: In anul 1897, Io- 
nistru “de luorări publice a' trimis pe 
n America. pentru a studia silozurile 

instalate elevatoar 

decât destoinicia și 

nel Brătianu, ca! mi 
inginerul Schlawe â 

Hână să se 'poaţă tra imul: de zurile din gări. , 

ele din trecut, mă adresez ce- lor prezenți, cât mai Sumar, cu. nădejdea ca împreună să ajutăm să se facă. organ 

“voie te „„Studiate și mai “cu seamă cu . cât mai puţine cheltueli, a e Inginerii, și economiştii . noștri „au dovedit” că atunci 
utaţi, au făcut. lucruri cu caire 7* Putem făli și nu suntem întrecuţi de alţii. . , | “Nu voi arăta cauzele acestor lipsuri. Sunt știute, Este vorba să le înlăturăm cat mai repede, ca să.nu rămâ- 

ai mult decât transportul :-
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nem 

| e 

ma în urma altor țări care se găsesc în condițiuni mult. 

A puţin favorabile decât Noi. 
ia | 

ani in sutele şi miile de exemple, voi da unul :: acum- 18 

începusem odată cu Bulgaria, comerţul. de: struguri, 

vin şi fructe în Polonia. n în an; “pe 

.-După 
: 

upă 5 ani, comerţul 
nostru scădea din a 

şi în Ger- 

e ând ai Bulgariei creștea anual, ba sk întins 

mania. 

Inţelegând cerinţele comerțului; Bulgarii au - smuls 

V „ubele din diferite podgorii. şi "le-au. înlocuit 
cu vițe care : 

- dau strugurele carut de pieţele de desfacere, au replan- 

tat er aşa dar regiuni întregi cu specii care se. căutau și 

a u bine plătite. Au exercitat . un 
control sever asupra 

T 
o” 

- 

Produse ar ce: se exportau câ să nu se compromită. CO” 

e 
: 

rțul bulgar. Nu ieșea nimic pecontrolat' 
şi sau dat pe- 

depse. mari celor ce nu se "ţineau de dispoziţiile date. : : 

Voi enunţa în linii mari ceeace. trebue | făcut pentru or- 

ganizarea” comerţului nostru. 
- - 

„Detaliile se Vor giscuta la - punerea: în. execuţie, 
care 

de altfel. sunt ştiute de. tehnicieni
i noștri $ Și nu aşteaptă 

„decât trecerea “la fapte. ” 

- de unde au plecat. 

“corpul adică sistemul” bancar şi 

” circuit . care "face etern capita 

„EconoMI!
 LE. 

a 1 mopoatelor 
moneda, â 

rte însemnat. 
-Constitue 

financiar. 
pe care este 

așezată întreaga viaţă. economică! 
și socială. a unei: țări. 

“Economia 
banului se poa 

apă, care dă viaţă la. atâtea -fiinţe 

mează râurile, 1acurile, „mările, pent
ru ca toate 

să se scurgă” în ocean ŞI ia 

ilor, ale căror picături, 'de
 apă 
ie 

In viaţa economică și. “socială 

dică - capitalul, joacă un rol foa 

marea nor 

rile de apă formează acel 

Economia banului și picătu 
tul, cum este etern ocea-
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. 

C i miri în tim 
nul cu toate formele și denumirile ce poate lua î p Şi în spaţiu. - 

o i pri iatră ării i unei s0- 
Capitalul, Prima piatră a aşezării economice a cictăţi, nu se for 

dividului, după ce 
familiei sale. îi 

i ii. printre mul- 
Pentru ca omul să poată face economii, printr i se 

ga 
: ru 

tele “condițiuni ce trebuesc avute în vedere, pa | par absoluţ necesare : | 
1. — Individul să aibă ce munci. | 2. — Munca 

calitatea, cantiţ 
- — Individ 

atea și cu standardul de viaţă. 

„ul său, dar'e 
ce a apucat clase] 

a 
jos şi mijlocie — de a trăi peste mijloacele lor, dee duce o viață de lux este o adevărată nenorocire ȘI pei 
tru ele şi pentru țară. . 

4. — In fine, orice indiv mâine, adică ; 
tuelile. de înm 

* Încurajarea * 
chestiunile ce] 

ră i L- 
la boală, invaliditate, bătrâneţe și la chel- ormântare, E 

munca şi producţia, element 
Spiritul, de economie” trebue insufla 

tre părinţi: prin sfaturi și fapte. ș 
t copilului de că- coala să desvolte- 

mează decât din prisosul ce rămâne în 
e și-a satisfăcut cheltuelile zilnice ȘI - 

._e Livusus . rt cu. 
să-i fie suficienț plătită, în rapo | 

: > a u ran- -: 
ul să ducă un trai bun, și în raport c Boala” “eumpătat Și în orice caz nu luxos. Be ie 

e noastre și. mai cu seamă ce cea . 

“aâ ă la ziua de id să se gândească la ziua d 

și să.  



4 

r: -meni harnici. şi .pentru. .care .. primesc
 11% 90. , 
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iai importanţa lui, iar Statul să ajute prin creeare 

o ii, ocrotirea şi organizarea mijloacelor de trai. . 

some ca cât prea mai sus pe treptele civilizației, cu 

“prizaitivă vos e mai multe lucruri, pe care în starea ' 

nici nu a nu le întrebuinţează, ba poate cei mai i, rauţi 

ud de ele. 
a 

Aceasta cere muncă, cumpătare și economie. | 

apuce noile nu au fost cruțate de critica, tocmai a a- 

are trăiesc de pe urma Or. 

„pconomiile depuse în bănci și alte instituții, ca depu- 

i spre fructificare au fost denumite de acei profiteri, : 

capitaluri leneşșe. 
! 

fi Oare cele. 35 miliarde depuse în instituţii în 1930 ar 

i servit mai bine: economia, naţională, dacă ar îi stai la 

ciorapi ascunse ? * 

“Credem că nu, fiindcă aş 

gicilor. şi destoinicilor, Care au 

milioane. de braţe. 
ță dacă nu ar fi gă- 

Multe activităţi nu ax fi luat fini 

sit aceste economii, fie sub formă de acţiuni, fie depu- 

neri, scrisuri, obligaţiuni, etc... 
| 

ime dau vieaţa econo- 

a “au fost la îndemâna ener- 

dat de muncă la mii şi 

- Numai 'aceste sume mici: și anon 

mică şi socială a unei țări. 

Cu economiile nu este nici: 

„ție, — acuzaţie ce se aduce capitalului, __ căci ele sunt 

retribuite cu 1—69/0 dobândă. după termen şi plasament. 

Cu toate că este o dobândă plătită economiilor şi des- 

tul de modestă, după urma căreia cu greu ar putea trăi 

un om, 'este totuși criticată de unii, pentru” că Ji se pare 

„că nu câștigă ” destul; că venitul este. prea “mic. : - 

In adevăr, îi genere se confundă specula cu cei care 

speculează economiile luând cu 1-15 şi pe care cei 

'cel puţin cazul -de specula- 

' neomenoşi le dau 8—10.+ 

Să se ia-măsuri contra. acestor orofitori. Să.nu se nu- 

piească capital leneş economiile strânse cu trudă de :0a- 

10
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E _ NOI rea. și. depune- 

Datoria la conştienţi este să ajute, formarea ȘI le tă. .. . - 
ăi a . 

rea economiilor, iar nu să le ponegrească şi să, jencască. 

CAPITALUL : 

Mai bine de un secol şi jumătate se duce o luptă tezese 
contra capitalului, Criticii sunt tocmai acela d că nu 
de pe urma lui și se folosesc de el. Ne întrebăm a ar fi capitalul, cu ce ar trăi? 

u capi- 
* Greşeala este că mulțimea confundă specula € ato: 

talul ; se Speculează "munca, se speculează ele 
“rul: și atunci vina e capitalul. Şi aceasta. o fac de lor 
mai multe ori aceia care nu au nici măcar capitalu 
Propriu, ci sunt numai mânuitorii, capitalului. ai me Ce vină are cuțitul așa de necesar omului, „că a bun taie gâtul altuia, care se cearță cu el ? Este de v e? 
cuțitul, sau ce] care îl întrebuinţează 'când nu trebu j Cum: Sau găsit mijloace de prevenire și de a P edep” 
pe Speculatoni, trebue să se găsească . și pentru cei câre 
abuzează de capita]. 

a e EI 
:. Câna mărfurile, - materiile prime din depozitele fabr - 
cilor și ibanii star consuma, iar' maşinile s'ar uza, 'se simte - 
sigur nevoia de bani și de credite. Și-atunci instituţiile 
„bat la ușile băncilor mari din “anumite țări. Anglia, Ger- i cu seamă America, păstrătoare de ă mașini, tractoare şi unelte: cu care. Începe. din nou. 

Sa , nească nu :poaţe trăi fără capi” . 
tal şi. credit, Chiar "dacă ar face din om “un: sclav și O 
uneltă, totuși fără bani, fără capital,: orice activitate în-" 

- cetează, ă 
a a 

“Si cu-câto țară se desvoltă, cu câţ este mai 'activă, 'cu 
atât are nevoe' de capitaluri mai Mari şi maj multe, 'pen- 

“tru a-și pune avuţiile în Valoare şi-a a. : cărui braț omenesc. : | 
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| ; Capitalul şi munca, sunt, înjugate una de alta. Nu :pot 

răi una fără alta. a 

Cu toate acestea, “câteodată aceste două  forţe.se. fac. 

ii Munca ar vrea pe: nedrept să ' distrugă - capitalul, 

a ă vrea să-şi tae craca de 'sub picioare, ceeace, fără n- 

oială, nu se poate. ia ie 

| Trebue să fim drepți și să arătăm că - mulţi dintre ca- 

pitalişti, mai cu seamă dintre cei cae se folosesc de ca- 

pital sub diferitele lui întrebuințări, poartă o mare parte 

din vină, fie că. speculează munca, fie pe consumator, fie 

că nu au căutat să ţină legătura sufletească. cu aceste 

două elemente, fără de care nu ar putea trăi și progresa 

nici una, nici alta. 

- Având experienţa trecu 

și boala se poate lecui. NR 

'Trebuesc luate măsuri, care să aducă! armonia şi cOn- 

'cordia socială. 

Din pa 

Să dispară lupta dintre capital, “muncă şi consuriiator. 

| Trebuesc luate măsuri contra speculei din orice „părte 

ar veni şisăse pună frâu celor care, speculând nevoile! 

Și mizeria unora, profită “din amândouă taberele, înşe- 

lând și pe una şi pe alta. 
| 

| Principiul "libertăţii, "egalităţii 
şi. al întrățirii care în- : ! 

semnează „Dreptul omului“: rămâne “etern, cum este e- 

ternă învățătura lui Chriştos » „Ce ție nu-ți place altuia 

nu face“. 

tului, lipsuile se pot înlătura . 

CREDITUL 

dere, cele mai : multe 

împrumuta cu sume 

scurt,  Gupă 
| - Oricat capital ar' avea o întreprin 

| au nevoe de credit, adică “de a se 

importante pe termen mâi lung sau mai. 

- împrejurări. 

: - Creditul este adevărata cheie de boltă a, oricărei acti- 

„Vități, : 
Data abil, 

a “Economiile, capitălul şi creditul nu 'se pet esvolta, 

ecât sub regimul libertăţii, respectului proprietății, sta-
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bilităţilor legilor, ca să 
drepturilor omului, 

Creditul a preocu 
taşii noștri. 

nu schimbe peste noapte, și el 

pat în cel mai înalt grad pe ale In ultimele șeapte decenii ei au pus baze e 
următoarelor instituţii de credit: Creditul Funciar Ru Creditele Urbane din Bucureşti şi Iaşi, Banca Naţiona e Creditul Agricol, Banca Agricolă, Băntile comerciale Su acţiuni din București, - capitalele de judeţe: şi re e - din ţară, Băncile Populare, Casa Rurală, Casele de ce = "dit ale agricultorilor, Creditul Industrial, Creditul meș | .! teşugăresc, Creditul aurifer, etc.: a ir de : Creditele acordate de aceste instituţiuni în numar e 1000 se ridică la peste 90 de miliarde. - Depunerile SpE fructificare se ridică şi ele la 35 de miliarde. 4 PI Totuși aceste plasamente sunţ foarte mici față de ne , "voile. vieţii noastre 'economice şi sociale (în 1929). Nu- “mai în agricultură, după cum am arătat în studiul me „1. '5Din nevoile: agriculturii“ era nevoe atunci, cu prețu- "Tile. scăzute Și numai pentru un început de înzestrare, »  Xe.peste 300 miliarde lei, cu valuta din 1929. Azi sumele 

1. 1+de învestire la „Preţurile actuale, ar fi e 5—10 or E 
| "mari, fără să se cuprinaă instalaţiunile sau organizaţiunile „ “Ce trebuesc făcute de stat sau societăți particulare pentru | Valorificarea produ 

| 
selor Ş „desfacerea - lor. . e 

4 

au să pună în practică | 
: „Prin -noi înșine“ 

1 4 ” 
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erau criticaţi şi porecliţi... oamenii băncilor, dela care 

bănci însă cei dintâi care se împrumutau erau mulţi 

dintre ei. Uitaseră vechiul cântec de durere, câre trecea 

din gură în gură şi se cânta din casăn casă : o 

- Cine-a îndrăgit străinii 

Mânda-i-ar inima câinii; a 

Mânca-i-ar casa 'pustia 

Și neamul nemernicia. 

Cu toată opunerea lor, cu. toate clevetirile lor, - cara- 

| “vana ă mers înainte și în mai puțin de 60 de ani sa îm- 

Pănat țara cu bani, societăţi : -industriale, “întreprinderi 

„Care au adunat şi împărţit în țară sute ăi miliarde știute. 

şi multe miliarde neştiute. 
” : 

Avem încă mult de făcut la noi i pentru aşezarea cre-. 

ditului pe bazele noi, cerute de nevoile „vremurilor -în 

“care! trăim, având în vedere însă. Și desvoltarea lui în 

viitor, care va îi şi mai mare. 

Generaţiile trecute. au făcut mult, rămâne. ca noi să 

“ducem firul înainte, să le întrecem pentrucă” mijloacele 

'de astăzi sunt de 0 mie de ori mai multe şi mai uşoare 

-ca în.timpul lor.: .* ! 

Crditele sunt. de trei feluri : credit + cu termen lung 

„pentru învestiţii, credit cu termen mijlociu, zis de înzes- 

“trare şi credit cu termen scurt pentru producție şi cir-: 

-culaţie. 
| 

ORGAN IZAREA
 CRED ITULUI 

Când sa înființat Creditul Funciar Rural în 1875, s'a 

-pus prima piatră-la organizarea creditului românesc. In- 

- ființându-se Banca : Naţională 
s'a complectat organiza- 

rea. Graţie lui Carada, Tache Protopopescu, Constantin 

„Alimăneștianu, Vintilă Brăţianu, Alexandru Zissu şi & 

altora, s'a împănat ţara în 16 ani cu peste 1000 de 

“bănci : în București, în eapitalele de judeţ şi în târgu-
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şoare. Tot în acest interval au luat naştere: 350 de bănci. 
populare. In 1930 erau 273.279 întreprinderi de tot fe- 
lul. In urma crizei mondiale la noi ca şi în toate țările, | creditul a primit:0 mare lovitură. S'au zguduit multe în-- 
treprinderi. Cele slabe și rău conduse. au. dispărut, iar: unele sunt pe cale de refacere. 

  

  

      

          

i o 
„. 

FE 
s | Personalul 9 FELUL i Sa 

Pa. - . =| INTREPRINDERILOR = £ S| Bărbaţi! Femei 

1| Comerţ alimentar, cârciumi =6 16|: cafenele „| 59.985]. 77.226 e 2| Hoteluri, restaurante... . 28.131]. 44.839 21-52 : 3] Comerţ îmbrăcăminte * | 13.891] 29.965] IS 4» material, mobile . | 5.639] 15,645]: i 5 » mașini, aparate 2.818| - 10.266 1.150 | 
6 »... -Produse chimice „2.2811.  4:553 2 . 1] __- » animale agricole 4.162] . 6.328 ie = -8| Intreprinaeri de comerţ 2.341]: 5.614 1.7 SS 9| Bocanci: . : SE 3.504|. 22.698] 4.508 : [10| Auxiliare NE 956|  3.616| . 936]. 11| Higenă-sănătaţe €.809| .16.279| . 2.694 | 12| Invăţământ - 882| 9.257] 1.541] 13| Intreprinderi nespecificate . - .. 289|: 684 ____207 

o Total 132.279 296.570 84.026 A   
îXperiența căpătată în ultimii 70 de anii învățămin- tele trase după. criza mondială după cele: două mari răz:. boaie Şi mai cu seamă avântul 'ce l-au. luzt.la noi agricul-" tura, meseriile, industria, . comențul, transportul şi mai cu. seamă ce va trebui să ia în. viitor transitul, ne cere” SA Tevizuim și să Punem “pe temelii noi: creditul nostru. “Suntem țara care, graţie Mării Negre şi Dunării putem ace legătura cea mai naturală între Răsărit . cu centrul , Europei! şi în multe Puncte chiar cu'Nordul ei. ” Aşezarea cea nouă trebue să aibă la temelie aceste im-" -  
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„perative ceru i | - 
e nete e a pevoile politice economice și sociale 

- Fiecare braț să ai ă i | 
„lătită. Eco a SA aibe ce munci. Munca să fie echitabil 

binzile ati e, să fie încurajate şi garantate. Do- 

Imprumuturile oi 
în raport cu „produsul rentablității. * 

siroele. cât mai ioient garantate. Formalităţile e mai 

neli. Pedepsirea E țin costisitoare și fără multe tărăgă- 

everă şi imediată a celor ce abuzează de 

încredre T > 
a aco c ie dată, fie conducători; fie -împrumutați 

” 

Acestea fi 
ea fiind 

ee 

tuţiile prin car principiile de bază ale creditului, insti- 

măt 
e se acordă de ele, în linii: mari 

oarele. 
, inii mari, sunt ur- 

. Ban 

, ÎN 

ca Naţională 
să Ă 

Pa 
al: 

: a PE 

re și de conirol Ls i fie în viitor instituția diriguitoa- 

dite 
editului 

ituţi 
PI 

itele pe activităţi și Iul. Instituţia, care împarte cre 

momentele de criză şi mai cu seamă “instituţia, care în 

nu să fie aceea iză şi alte greutăți să ajute creditul: iar 

mai grele și câ a îl restrânge tocmai în momentele cele . 

tuirea' acestui Fă lichiditatea este mai anevoioasă. Alcă- 

că mon ond ar sprijini multe instituţii: ca 

Cre nentele grele 
E 

„Creditul, 
- agri Ni 

. merţului A agricol, al meseriașilor, 

prumuturi ceste credite să aibă menire 

de la un pentru înzestrare și ameliorare, 

Și amelioră 
la cinci zeci după felu 

ărei. 
. . , u 

„piaţă iuli
e i credite au.me

nirea să adune de pe 

și obligaţiuni « e disponibile 
pentru a le plasa în scrisuri 

ţiuni cu . e Fa vlătibilă 

semestrial 
si cu' termene. fixe, CU dobândă fixă, plătibilă 

rol. Mult şi cu amortizări anu 

Veni în he economii 
vor. ieşi din ascunz 

instituții jut
orul instituţiilor 

serioase, 

| Băncile AiSure 
Și bine garantate. 

 Subscrierile. ai capitala țării. Capital 

men scurt. acţionarilor. 
Ele vor î 

producţie. Până la cel mult 12 luni, adic 

cestor băn rin crearea creditelor pe. acti 

ci va fi mai limitat în viitor, $ 

a dea face îm- 

„pe termene 

fiind chemate 'de 

ul lor este format din 

ace operaţiile 
pe ter- 

i împrumut 
de 

vități, rolul a- 

i ele Vor servi 

industrial, ' al co- 

] activităţii înzestrărei 

je. Ele pot avea un. mare: 

ișul lor pentru â : 

i-ca să trea- - 

. 
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desigur numai pentru împrumuturile de producţie de la an la an. Se va evita greşala din trecut ca împrumu- tatul din provincie sau chiar din Capitală, să treacă prin reescontul a. două trei bănci, adică să ajungă 'la o do- "bândă insuportabilă, cc o Băncile din capitalele: de judeţ. Când s'au ajutat aces- instituţii sta avut în vedere. că este mai logic și mai bine ca băncile în loc să aibă. sucursale să se întrebuin- "- țeze elementelă din localitate, cunoscând mai bine clien- tela și putându-se face un control mai ușor. Prin modul acesta se economisesc cheltuelile şi se simplifică forma-. lităţile, Creditele constituite în Capitală pe specialități ar | - fi natural să se. servească de aceste instituțiuni şi să nu se ajungă ca în trecut, ca în fiecare oraș să fie 7-8 bănci. . Imprumuturile făcute de ele nu ar fi decât împrumutu- rile 'de exploatare de la an la an şi după condiţiile date de centrală, E = Creditele la sat. Creditul trebue s'ajungă până Ia cza dintâiu celulă a statului, adică până la sat. Cea mai ne- 
merită instituţie de credit pentru sat ește banca 'popu- „ară, iar pentru producţie și comerţ ar fi cooperativele, Ă obştiile, asociaţiile și sindicatele, Deoarece banca popu- lară are menirea  mânuirii creditului, ea va trebui sănu. lipsească din - nici-o comună -din ţară, precum nu trebue 

să lipsească în ceeace Priveşte producţia și circulaţia, 
„Cooperativa. !- : i Pe aceste instituţiuni se. bazează organizaţia noastră 
Viitoare, Ştiu: că în urma celor petrecute, s'au descurajat - „mulți şi mulți au Pieridut încrederea în ele, Să nu ne des- Curajăm, Orice începuturi au lipsurile lor inerente, însă Prin bună chibzuială şi prin experienţa făcută reuşita va 

- îi sigură, „Una din cauzele greutăților prin care a trecu t 
Cooperaţia a fost.că s'a întârziat prea:.mult cu pregătirea - ȘI selecționarea funcţionarilor de conducere, . “ rsiunii, cânq aproape 1000 de bănci au Teditul a trecut printr'o mare criză. Cei. 

; 

a. te 

In urmă conve * închis &hișcele, e  
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Tai mulți își pierduseră încrederea în instituţiile de cre- 

dit. Faptele însă au arătat că nu au avut dreptate. 
Inființându-se Institutul național agricol, Institutul de 

credit meşteşugăresc, Creditul aurifer, s'a constatat că 

„ imprumutaţii şi-au plătit la scadenţă sumele datorate. 

Economiile şi depunerile. Prin conversiune acestea au - 

- fost foarte mult lovite. In viitor trebue să se ia cele mai 

chibzuite măsuri pentru garantarea lor. Aici este marele 

ol al Băncii Naţionale pentru ca în timpuri. de criză și 
panică să poată fi restituite, iar nu blocate. : 

„Bursa, Este o instituţie de mare imortanţă pentru viața 

financiară și economică a unei țări. Din cauza speculei a . 

„aJuns ca unii să o considere ca o instituţie periculoasă. 

Calificarea. este desigur nedreaptă, totuşi ceva putred 

este la mijloc. Bursa nu este făcută să îmbogăţească peste 

n ără - , II = 

coapte, fără muncă, pe cei care joacă la noroc. Să nu se.. 

„Stie, din cauza unor speculatori, o instituţie așa de ne- 

„Cesară. Pentru 'a tăia pofta celor ce umblă după un câș- 

, tie Ușor, și pentru a ajuta pe cei ce caută să-şi. plaseze ca- 

Pitalul lor muncit, este nevoe ca statul să ia 159/0, pen- 

N TU scopuri sociale din câștigul speculaţiunei. E nevoe să 

Se ocrotească cei siliţi să vândă, precum şi pe cei:ce . în 

mea cinstit: doresc să-și plaseze economiile. i 

cai etea de câştig este, a fost şi va fi o boală a multora - 

Ea „lumea. Datoria conducătorilor instituţiilor este nu 

Dă i se pună o frână. . 

| ţia de île expuse reiese că Banca 

men Pază a. alcătuirii vieţei noastre 
enirea : | Ma 

Naţională este institu- 

financiare, având 

i l, Să fixeze cuantumul -scontului -acor e 

1 Vități prin Institutul central de credit al fiecâr?! inde 

etniciri, . | : - | As EI .. 

2 Să controleze prin sucursalele sale distribuirea de: 

Surânţa împrumuturilor făcute de către instituțiile ? 

“Credi "p. > j Ţ it ale fiecărei activităţi. 

“si 

. 

dat fiecărei. ac” -  
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tr 

„distriet, 

. tivităţi în-ora 
„tivitate bănci 

N 

| i în ajutorul ac- 3. Să aibă rezerve pentru a putea va trape. tivităţilor, când ele vor trece prin crize e ie 
ducţie sau de altfel de crize. Această nep iune și din 
vut-o în trecut cele.mai bune bănci de emisiu. 

i i upravie- - . 
x = a: : ar fi putut s care cauză s'au prăbușit instituţii ce p 

„Vui pentru folosul economiei generale. . . 
tru stat, "4. Serviciul de trezorerie pe care-l face Pi 

să fie pus la punct adaptându-l cerinţelor v 
- ă Jtima te-. 

„„ Organizarea creditului trebue începută dela ultim iș, ci dela te- lulă. .O casă nu se construeşte dela pe lui şi 46 melie, Avem 10 de “ani de experiență a or urile și se de-ani a băncilor populare. Sau constatat lipsu: 
. ai rgia "as ă m numai ene 

“ştiu măsurile . ce trebuesc luate, să ave i că trecem la "şi cum ințenia ca să le punem în aplicare ȘI i Ă fapte. 
a . oază creditele i . o . ză credi 

„*- Banca Naţională - repartizează şi controlează « 
ue: Tva a : tue. reze 

acordate . instituțiunilor respective.  Consti 
7% ami dată fii iară, 

„Pentru momentele -de criză sau jenă finance | aaa. le dis- 
Instituţiile centrale de credit ale activităților. hu judeţ ibuie și controlează „Prin băncile din capia imicire din. - 

sumele - ce sunt fixate pentru fiecare înde e 
, , , . Dai . .. . c-. Băncile din capitalele de judeţ fac împrumuturi E : ac. ș şi dau creditele fixate pentru fieca i lor populare din comune. - Ă Sac Băncile din capitalele de judeţ fac împrumuturi p; C după sumele Îixate fiecărei activităţi. Ea va ee e: 

cooperativa, obștea, asociaţia sau sindicatul după Dor! „fixate. de centrală. 
i , ] vieții. 

Acestea sunt Verigele care - constituesc lanțu - noastre financiare, | . | mâ- 
N ui a 

-overb ro 
Să nu se uite insă vechiul şi înțeleptul proverb 

Pi - 
N ăsesc, dacă 

nesc că: „omul Siințeşte locul, Oameni se găsesc, 
se aleg cu discernământ, aaas. ă îndrumați Și mai 

7  
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ORGANIZAREA MIJLOACELOR DE 
COMERŢ. 

Producţia şi preluer. | 
ţia şi prelucrarea materiilor prime pentru a. 

se desvolt: 
„RS 

ări oa PR Me de, anumite „instalaţiuni și organi- 

i următoarele - nească circulaţia. In linii generale ar 

“Pregăti “ 
o 

prin” ii Elementelor ” comerciale prin ucenicie și 

niai practice. sereiale cât mai uni şi cu programe cât 

lev e menit să devie £ y sani ideea că fiecare e- 

energic, cinstit şi entuzi ționar, ci din contră 'să fie bun, 

Comerţul inter uziast negustor. 
| N 

turile să treacă or şi exterior. Prima grije este că măr- 

vinde cât mai Li cât mai puţine mâini și să se poată 

iilor prime şi pr n consumatorului, Producă! 

este suficient Pet co lor se plâng ca mu nea ni le 

“pete. Toţi nu pe it „iar consumatorii se Vaii de scum-, 

instalațiunile : şi aj insa să se unească Sp? $ se îace 

toţii pe: cât dai organizaţi e. necesare pentru, a îi cu 

mă, sunt condu îi mulțumiți. Comereianţii, mai cu sea- 

nevoe de un se e neomenosul principiu » 

gur o mentalita ia 
plăteşte Orice > 

Pentru a se ate absurdă şi vinovată. Ă 

„se în măsuri înlătura multe din lipsuri, 

timp âreptul energice şi imediate, respe 

de care nu ăi libertatea omului şi a C 

1 Magaziile i e viaţă normală, AI 

„Mozazile, depaitee, lee, Slot le urează 
stocarea Ri 

în circulaţia bunurilor. Ele ușurează 

urilor_ când producătorul nu are unde să le: 

este necesar. să. 

ctând. în ' acelaş: 

omerţului, 
fără. 

Îînmagapin
; 

rile PA 
uşurând, creditul: şi negustorii 

Colectarea 
ja se aprovizionez

e. “+ 
E 

„Tai mulţi a ia locul de producţie. Cu. cât se produce de- 

tât colecta şi în cantităţi mai mici într'o comună 

tele ouăle Pia are un rol mai marc. Pilda o avem CU lap-: 

ructele, părul, articolele din industria Cas- 

„cu a-- 

s 

orii mate- 

că cel ce are. 

at i sar cere“. De si-- 

frigoriierele- | 

ştiu locu-- 
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i mul e: al de co-! “nică şi: multe altele. Neexistând organul comunal 
ă şi torii sunt. 

lectare, producția nu 'se desvoltă și consuma , _ are fi- 
lipsiţi de produse, neputând aJunge la e Sati a particu- 

ească se plătesc mai scump. Pe lângă i nica tele “sunt 
lară cooperativele, obştiile, - asociaţiile, sindica 

| ă. Ele vor - “cele mai menite pentru a face colectarea locală 
; i igoriferele 

putea instala magazii, silozuri, depozite, frigoriferel 
în interiorul ţărei, 

necesare în centrele de desfacere în interior ţ 
AIR , l pe 

Precum şi în punctele de îrontieră pentru e ani, căile ferate sau porturi pentru cele transportabi 
ională ărfuri oe să fie. 

„. Colectarea regională. Multe mărfuri au nev 
iunile ită i iunile de 

'strânse pe regiuni. .Regiunile necesită instalaţi | 
i i ă și diferitele asocia- “mai sus. Dacă iniţiativa particulară şi Merite de dorit, 

iuni nu le pot face pe contul lor, ceeace ar i d Cn Ei . , A ,S Statul trebue negreşit, singur sau lîn cooperare 
. 2.1: . e. "1.. e, 

facă: toate instalaţiile și organizaţiile necesar 
| nai din lipsa instalațiu- .. Comerţul intern. Suferim tocmai din lipsa instalaț 

in 
-nilor de mai sus și din această cauză produsele e Pe a „atâtea mâini, încâţ ajung la consumator cu preţuri portabile. După cum s 

. Producătorii,  comereian 
Transportul 

ției şi al circu 
5 mobilele, căi ferate, navigația pe râuri, Pac MA ia, “cum cea aeriană, sunt mjloacele care desvoltă praau ro- „eftinesc mărfurile ȘI ușurează consumaţia. Multe din p 'dusele din țară nu au 

"Cauza lipsei de trans 
„ In 1900, cână m'a 

2 ori- “Olanda, Anglia şi Franţa, am scris câtvea articole în p vința aceasta din înc 
i entuziasmat” de. începerea : construcţiei silozurilor din Constanţa şi întristaţ în acelaș timp că unele din pro “duse se plăteau et Preţuri derizorii, pe când în Anglia ar fi fost plătite! 

ii și consumatorii. - oauc- 
este elementul cel mai le bază al pr 

port. 

U un preţ de 20 de ori mai mult. Ne: . lipseau Vagoane. frigorișa 

ii din Germania m înapoiat rela studii din Germania, 

€ “vi ă decât Puneam, vina nu o poartă d | 

Cărăuşia camioanele, auto- laţiei. Şoselele, cărăușia, camioanele, 

N : itată din putut avea valoarea meritată 

emnul lui Vintilă Brătianu. Eram - 

omgoritere şi instalaţii pe vapoarele. ro-  



mâneşti, ce se d | a Ei 
cenii în care duceau pe atunci în Anglia. Au trecut de-- 

rilor” Cura re timp S'a tot discutat problema transportu-:.. * 

ajunseseră să fi guvernele se schimbau prea des la noi, | 

motiv, cămâneae miniștri de câteva luni. Pentru acest. 

serviciilor fluvial pe loc. Conducerea căilor ferate și a. 

siţ înţelegere pe cz maritime nu știu de ce nu au gă-. N 

“a propus de pe Tu această problemă importantă. În 1939 

tea Burdujeni Di Institutul naţional agricol şi societa-- 

preună cu Mi eee Porturilor, să construiască îm-. 

de necesar în isterul comunicaţiilor un fiigorifer atât. 

după 25 de n portul Constanţa. Se propunea: chiar ca 

de cuviinţă, za ministerul să-l răscumpere, dacă va găsi. 

cre ca în 000 refuzat categoric. S'a petrecut acelaș lu-: 

mine, construii când:-0 societate olandeză a propus, prin. - 

la Giurgiu E ca unui pipe-line pentru petrol dela Băicoi | 

care să trans onstanţă, înființarea unei linii de vapoare: 

China, Jana por e petrol, sare şi lemn în India, Indo-: 

"bănci de ponia. Se mai propusese şi înființarea unei. 

“Statului Po După 25 de ani conducta, rămânea , 

1939, cecace nici-o plată. iAcelaş lucru sa petrecut în. 

înțelegerii - se petrecuse în 1899, numai din cauza ne 

organelor de' conducere. . 

ctivităţi.. Credi 
aa - e 

itul 
ai 

| 

trebue să fie la îndemâna fiecărei. a 

până la. 
începă nd 

iai 
i 

consiamaga 2 celula” care este satul și mergând 

Acestea rul, fie el intern sau extern. 
- 

( 
s 

: SER 
| , 

„ comerciale m 
elementele așezării. noastre. economice Şi 

"nu este ca acă unele din ele lipsesc, mecanismul. lor: 

O e complect
 , 

. o 

mul : 
” 

: 

„*amilia i 
a când păşeşte în- 

înțeleagă oala, conducerea şi colectivi 

„Pieleagă rolul și îndatoririle lor. . 

viaţă. să- fie pregătit. 

tatea trebue să-şi. 
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PROBLEME CULTURALE ȘI SOCIALE 
şeşte' in viaţă “să fie pregătit. 

-- Famulia, ȘCOALA, conducerea şi 

_ colectizitatea trebue să-și înțe- 

leagă rolul îndatoririi lor. . . 

Pregătirea, organizarea, con- 

ducerea şi disciplina sunt pie- - 

trele fundamentale ale vieței 

“sociale. Pentru liniştea și mulţu- 

mizrea omului, se cere ca acestea 

“să “lucreze mână în mână şi 

în mod armonios. 

Omul are netoie când pă- .   
      

 



PROBLEME SOCIALE 
Probl emele soci purile, Celor oiale au preocupat omenirea în toate tim- 

| mai multe din ele nu s'a ajuns să li se gă- | 

sească i soluția j ţia, prin care să se creeze individului o viaţă 

“Mai u = Șoară şi i Ti mai liniștită ârzi iștită, Intârzierea sa produs și din - 

"pricina că 
„a că unii nă 
nâgarea adevă a crezut că-şi ajung scopul urmărit prin 

rului, prin ponegrirea celor din trecut și 

loc, * . 
) 

Prin ec Le. 
ritica a t ot ce era bun, fără ca să pună altceva în 

e 

vele viitorului d trecutul cu. prezentul și cu perspecti- 

L Şi folosindu-se 
ce e bun, se poate face! . 

un pas înai 
cest Pe spre binele! tuturor. Neurmărindu

-se a- 

descrisă în u ătătorit, se ajunge la viața unor popoare, 

Winston :Chu sora
 chip de marele om “politic englez 

Plină mai mare il : „Un popor mut Și supus la o disci- 

Popor care în ca a unei armate în timp de războiu, “un 

mai mari ca î Imp de pace suferă rigorile și privaţiunile 

Prin tiranie în timpul campaniei, 
un popor. guvernat 

fericit acel , fanatism şi poliţie secretă, 

mai grea si ca nu poate trece graniţă sub pedeapsa ceâ 

Copiii drept iei trebue să lase zălog părinţii, femeia și 

înghesuese „arni e că se va înapoia ? E viaţă unde se 

Junge nici sus G6+oameni într'o cameră, unde. Jeafa nu â- 

mai este si ma cu care se ajută şomerii, unde
 viața nu 

unde pregătirea unde libertatea, cultură, politeța dispar, 

(ară -aceea irea de războiu este pusă la punct ? Este 0 

| € ori ce s unde Dumnezeu,
 este plestemat, 

omul lipsit 

Sanda, ut i de milă, unde mnijl 

LT ul şi forța ucigătoare 7 . 

aa 
1 

este un pOpOT . 

acele sunt propa-" 

    
c
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n
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Această stare descrisă de acest mare om de stat, Chur- hill, este creată de oameni și numai de ei 
“ După revoluţia“ franceză din 1789, când s'au proclama drepturile omului, prin libertate, egalitate şi „ra ini „tate, problemele sociale. s'au pus pe baze noi și A venit mai: arzățoare și la ondinea zilei, Mai toate ș lor au căutat să deslege cât mai multe din chestiunile de sociale. Unele au ajuns cu soluţionarea lor destul de A parte. Cele mai multe sunt abia la început și în cău A d III : ările fă- 

„Tea deslegărei, Invățămintele ce reies din încercă nu se cute până acum ar fi că cele mai bune Bnduri na fie- 
“pot realiza dacă colectivitatea nu. le înţelege şi „care nu contribue la întăptuirea. lor.. i a Omul este. capul tuturor „suferințelor, dela el co. tât răul cât şi binele, Problemele sociale nu se po i luţiona decât atunci când. omul şi colectivitatea vor îi pătrunși 'de foloasele . ce” poate aduce „realizarea lor, e urmare firească se impune de a cunoaște şi educa E individ, ca să înțeleagă ce este rău și. ce este bine, | -Îînsemnează drepturi sociale. SIE area Pentru a se ajunge la acest scop se cere colabora î familiei, a bisericei, a Şcoalei, a conducerii politice, lui turale, economice şi sociale. Acestea sunt verigile a care alcătuese vieața individului. Munca! lor trebue. să coordonată astfel încâț să formeze un fir neîntrerupt de la nașterea Omului până la moartea sa. Necolaborînd loa te împreună, Scopul urmărit nu se ajunge, sau în cazu " cel mai! bun, înitârziază rezolvarea multor . probleme. 

a caracterizat puţina! înțelegere a unora, 

Poporul nostru 
in î a zinăţ (E , , , pi- 

Prin înţeleapta Zicătoare că : „omului nu-i poți face bi „nele cu d'a sila“, . , a Familia. Este prima-'celulă socială. Ea plămădește su- fletul şi. formează mentalitatea copilului. In căsnicie 50- 
„ţia să fie socotită ca o tovarăşe, iar copii ca o podoabă” e 
vieţei familiare. Astfel o socotește poporul englez stăpân 
pe trei sferturi din țările de pe globul pământesc. Creș  
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i iî : pi PN mb 
jerea copilului în. Anglia se bazează pe formarea ' carâc- 

. . . .__. avase . ou“ | .. 1) 

terului şi a individualităţii lui, fără a face din om.9 

i Tineretul englez nu se gândește la zestre, con- 

sideră chiar ca ceva . înjositor pentru un tânăr să se 

sprijine pe: zestrea nevestei.. Işi pune încrederea . în - 

Dverea sa de muncă și în ajutorul ce-l dă soţia în viaţă. 

e familia este sănătoasă, toată societatea este sănă- 

oasă. Prosperitatea unui popor nu se măsoară după bo- 

săţie, ci după gradul de umanitate. - Cu aceste principii , 

“trebue să fie crescut copilul. DR 

Familiile cu rezultate bune în vieață au fost acelea 

“are nuau pus mari speranţe în slujbe, pizuindu-se nu- 

„Mai pe muncă, pe cumpătare şi economie. Pentru a avea o 

colectivitate sănătoasă, 'ea trebue să fie alcătuită din in- 

divizi cu judecată matură și suflet înălțat. Colectivitatea 

n * a MC) . 
: e. 

Da Valorează decât ce preţueşte fiecare membru al. ei.. 

ec 

pe . : . 

„creşterea, educarea și pregătirea insului sunt bazele | 

alcătuirii sociale. 

bă i il "vi 
j i A 

- 
.. 

toria matii vin cei dintâiu în .contact cu COPI _ 

Obi - a-l educe în principii sănătoase. Este dovedit că de 

Iceiu ceeace văd copiii în casa părinților, carma acelaș 

1 este ce învață 

ră îac şi -ei mai târziu. Se spune că omu este vaţă 

„Sapte ani de-acasă, de oarece părinţii îi transm 

i elitățile şi defectele lor. In afară de pornirile moşte- 

€ mai are întrînsul: unele apucături. Şi porniri a 

Pmitivilor, Mă gândesc cu groază la tinerii de 16—18 

. de azi, văzuţi de mine așezați în jurul me, 

„chege tori de la 30—-75 de ani, având fiecare însin . Be 

vor 'q, cu zeci de mii de lei și pontând cu sume n KA e 

va ani aceşti tineri? Poate mâine, conducător ai 

icit ins nici un venit, şi orice câştig l vor e ieri 

" Creze permis, fie el cum anfi. Dacă Ji sar cere ti pie. 

Care: electiv 83—10 ore pe zi, cât trebye să mu ti d 

'Stau om, Sar plânge că sunt împovărați Și nene i : 

Mult P oniţi la cărţi ore întregi fără Sâ - ase A mulţi 

- Această. stare de -lueruri-se petrece PEN 
- 

i. Fi au da-. 
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. din părinţi nu. sunt îndestul de ocupați, și se plâng & | - plictiseală, sau pentru că voesc să câștige fără mun înii “lată -ielul nenorocit în care unii părinți își Cresc copil, uitând rolul şi îndatorirea ce au către urmașii lor. _ Grădina de copii, este după educaţia primită de la pr rinţi școala de bază a copilului. Prin ea trebue să bee -- copiii dela 4--6 ani, din orice clasă socială. Acolo, CE i își complectează disciplina, ' respectul şi își empere cu "unele apiicături. La grădina de copii intră în contac ca „10l de fel de caractere şi . porniri și pentru a se pute apăra de cele rele,- trebue să le cunoască.. | u Printre, cei mulți, capătă adevărata noțiune de NEA : nere, de erarhie, îşi înfrânează anumite pofte şi își des voltă 'Simțimântul : de “Camaraderie. , care -La grădinița de copii mai capăţă unele cunoştinţe - „îi ajută să înceapă Şcoala primară mai ușor. Tot acolo își . formează sufletul, arată ce-] interesează, ce predispozi "ţii are și capătă plăcerea: de muncă, “Grădinile: de cop 
” buese încredințate 

: tate, în genere mam 
. Biserica De mii q 

ii având un scop atât de frumos, iai (conduse) profesoarelor |de speciali- e de copii, cu experinţă. , VER e ani nu a făcut decât să desvolte în om. morala, Stăpânirea de sine şi mila de aproapele Se 
In chiliile mânăstirilor şi ale bisericilor, la lumina e 
“lui, a ciobului cu seu şi a opaițului cu feștilă de Ei sunt primele începuturi ale școalei și ale învățământu - 
„ Poporului nostru, In Anglia unde religia are rolul cel mai însemnat, mai mult ca în orice alţă țară, religia a se 
venit cel mai înalţ organ de cultură a individului. Eng = : Zul de la clasa cea mai înaltă până la cetățeanul cel mai „„ Modest, se duce la biserică sărbătoarea, cel puţin dat, 

- Pe zi. Sunţ Mulți .ce se duc de trei ori Dumineca. Cân 
- am stat în Anglia, aşteptam Dumineca cu mâre plăcere 
cala ora 10 să pleca biserică. Cu Biblia în mână. a i a. indicată de preot. La: sfârşitu 

m cu toţii rugăciune 

j 

slujbei ascultam Predica Preotului sau a unui alt vorbi  
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tor renumit asupra problemelor bisericeşti, sau asupra 

celor ce sepetreceau în cursul săptămânei trecute. In anul 

1998 se iviseră pentru englezi două fapte deosebite. 

Vara a fost foarte călduroasă. Spre a-și apăra caii dela 

tramvaie, erau opriţi din distanţă în distanţă ca să-i stro- 

pească cu apă rece şi să le pue pe cap un capișon ros, 

muiat în apă cu ghiață. Tot în anul acela, se ținea la 

Boulogne, în Franţa, curse de tauri de spanioli. Trei 

Sferturi din spectatori erau : .englezi. Treceau: Canalul 

Mânecei ca să vadă cum se omoară nenorocitele animale, 

puse de om în furie. Biserica engleză şi-a spus cuvân- 

tul şi în această chestie umanitară. i mustrau pe" 

glezi că treceau Canalul ca să vadă cum se varsă sânge 

nevinovat, pe când francezii, oameni cu milă, nu-se du- 

“Ceau decât în mic număr, deşi spectacolele se. petreceau II AL 

Pe pământul lor, o e 

începând din Iulie şipână toamna târziu; după e ii 
termina slujba, credincioşii se duceau În sala de alături |, 

ca să vadă produsele expuse de enoriașii bisericii. Pra e 

un fel de expoziţie și de întrecere, pentru ca fiecare SA“ TI 

producă - mai: bine.: Ce exemplu -splendid, ce şcoală ad- 
Mirabilă | Pi a 

  

    

mo
 
r
e
m
i
 
a
s
 

  

z
e
 

- “ 

"Religia în Anglia nu se predă ca o lecţie. Religia pă i 

un ce înălțător; pătrunzător, ea vorbeşte minţii ȘI sue | 

tului, ea trăește prin rugăciuni zilnice. Cu ele începe ă | | 

sfârşeşte. munca | zilnică. Astfel este plămădit suflet | 
Poporului englez; care stăpânește și trăeşte. În. a | 

„€u cele 450.000.000 de oameni din Domini mel 
Stăpânește prin forță sau arme, Ci. 1€ leagă cu sufle e 

  
, <u. interesele lor. a 

paste o datorie naţională ca biserica să PA 

d A sus pentru binele omenirii. Cei Ce nu 5 

atoririle, nu. pot fi slujitori ai altarului: 

escala Bazele învățământului nostru i 

Stădina de copii, școala primară, şcoala se 

  fie ridicată cât 

şi înțeleg în-



„- “bine, sunt de o j 

. . 
| 

” 
. , . 

e- | vățământul superior. Ele dau cunoştinţele absolut nece sare” omului, 
imară.e bine să fin da acua ii: rorală. 

»- Şcoala primară.e bine să fie de două categorii: rura Și urbană. Programele. să fie diferite. Elevii din ee „Turale rămân cel Puțin 907 în sat. : Statistica din 19 „ arată că erau în România 2.298.641 băeţi şi 2.161.945 fete: cari trebuiau să urmeze, școala rurală, și nu urmaseră ai cât 1.133.429 băeți și - 924.482 fete; deci rămâneau 2.402. SA copii, ce nu călcau nici pragul școalei. Cele: patru mili-- „„ Cane şi jumătate trebuese forțate să-și facă clasele pn mare cel puţin, și cursul complimentar. a - În cei: patru ani 'ai Şcoalei satului, elevii să primească. numai "cunoștințele generale, plus cele necesare activită- ţii regiunei în care trăesc,. -: i | cu  Săru le piardă timpul şi să lel.tocească memoria cu. * dobândă compusă, regula de trei, aliaj și altele la. fel de: 

„Mai pe larg cun 

nefolositoare în viață. După terminarea, Bcoalei primari copiii să urmeze încă patru ani cursul complimentar, e la 15 Noembrie la 15 Martie. Aceste cursuri, dacă se fac: 
un mportanţă covârșitoare pentru cele pe 

elevi 'rămași în :sat. Acolo pot căpăt E 
oştințele muncilor și ale ocupaţiilor din 

tru milioane -de 

acea regiune. Să 

cari nu merg mai lepar 
| i dosebit de acela al satelor. Copiii dela sate, carii. vor. să. urmeze: școli superioare, se înscriu la şcoli urbane, Și : pentzu a fi ajutaţi cei silitori, se vor crea. un număr de burse anume pentru aceşti elevi, .. - | Inai Noştri: s'au gânaiţ şi ei să ajute elementele: “ i. meritoase, chiar dela primele începu- ământului. nostru. In: acest scop, au fost  
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EI, ca mini i istru de finanţe, a prevăzut în bugetul anu 

lui 1924, fără să-i paie 
devii cară ei ceară nimeni, 50.000.000 lei, pentru 

din minister, ştii a Acest lueru a mirat pe. colegii săi 

statului, „mai î n cât de strâns şi sgârcit. era cu banii 

de refăcut A Sea că țara trecea prin nevoi şi avea 

1914-18. Doza „lucruri după războiul: mondial din 

se lumineze și Cica și a generaţiilor de atunci, era să 

mai atunci merge e poporul cât mai sus. Pentru că nu- 

- Şcoalele' s țara bine și toţi sunt mulţumiţi. 

neagă Ie secundare, Pregătesc elementele, menite să 

parte cu studiile. a 

„. Experien 
n 

perienţa acestor şcoli arată că 3—A ani de studii 

teoretice 
Ș 

sunt suficienţi pentru elevii care trec în şcoalele * 

profesi 
: 

mai mule în pisi mai folositor, ca elevul să stea 2—3 ani 

școala secun. dă ele de specializare, decât să-i facă în 

neare, — apele : ca să înveţe unde 'sunt stațiunile, bal- 

nefolositoa 
imăduitoare; precum Și 

 Prote re pentru toată lumea. 
| 

[chiar de pe oa genere, voesce să scoată din elevi savanţi 

- Spună ca Pe, 
„Şcolilor. . secundare, uitând | să le 

' muncă şi munci e nu apar „decât „după, „zeci de ani de 

menea om. Ex i dacă. există în
 €i stofa cerută unui ase- 

şi tehnice E amenul de diplomă, în şcolile profesionale 

ani practică se dea după ce elevul a zăcut unul sau doi 

_- Universi o dez. 
“Sehimbe ÎN şi şeolile „superioare. (eh 

noștințele: + Same e, în sensul ca elevilor să li se dea: cu- 

Hul practie retice, strict necesare, pregătindu-i P* ţere- 

cunoștințele e experimental,
 pentru i. în valoare 

Xagerat, sau căpătate. La noi, ca şi În We 

„Ie s'a dov într o direcţie, sau
 în cealaltă. Linia 0- 

| dovedit a-fi cea mai bună - 

4 înarmeze 
ţinerimea

,  Şcoa] 

ci altul nu are numai menirea 5 

Şi mai mare: 'de a deștepta în copil interesul 

mai . placă de. 
Și dr. ag0 

. 

agostea meseriei ; să nu devie nu 

alte cunoștințe 

tehnice să-și 

a
r
e
 

o
a
 

a 

  

a
a
a
 

—
 
—
 

  

e
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A . e- “ meze şi să desvolte în i 
îns 

e muncă, disciplina, încrederea în el A . oate fi. 

Şi caritate, Orice cunoștințe ar căpăta tineretul, pe sus, 
el tobă de. Carte, dacă nu are cunoștințele de 
este un ne au ca 

isprăvit, nefolositor nici meseriei, nici ee 
tivităţei, Aceasta este menirea profesorilor dela Ce 
de copii, Până la Universitate și mai cu seamă a A esorii 
Superioare “Pentru a Complecta această operă. Pro fiinţa 
care au căutaţ să plămădească în -sufletul şi conş vie- 

tineretului, “pe lângă Știință, şi principiile DOL în 
fei sociale, au rămas ca o icoană vie și ca un im o 
inimile elevilor, toată viaţa. 

i. 
TI NERETUL 

Elevii, după ce termină liceul și urmează alte şcoli ui 
perioare Până la vârsta de 25 ani, trec prin perioada ina 
mai periculoasă. Pornirile tineretului sunţ.:. incisep a 
în muncă, suficiența, din care cauză to ce sa făcut alţi | 

inte nu e'bu; că lumea începe. cu ei. Pentru mu : 
și nerăbdarea. 'sa ştiut însă să-i 
nească, a fost 
Pornirilor. sale 

Tineretul, d 
viața „Practică, 

d 
. i mai mulți au 

» Aşa e firea omului ; cei mai mu de 
, 

= d 

Pue frâu, Cine nu a putut să se ricina 
un învins în viață și a suferit din p 

. 
„! Ă 

/ 
. ăi 

x 
intră în 

upă termniarea Şcoalei, după ce - 
ile, di- 

încă mulţi ani de sfaturile, di-  
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terminat coa 
stătători. ti a 

au. crezut că sunt a-tot-ştiutori şi de sine 

se lovească d au dat seama că abia de atunci încep să 

adevăratele dificultăţi şi că. mai a 

de învăţ aţ. P roblema este! veche: poveştile turcești sunt 

foarte instruc 

oportunismul tie în această privinţă. Neprevederea și 

tinereţ, 
unt boalele 

de care suferă 
„mulţi 

* din 

Pe lân 
; 

| 

mă omagii
 și şcoli, ciectivitatea; 

şi mai cu sea- 

sunt cei căror i politici, culturali, economici. şi sociali, 

troleze şi să a le revine sarcina să îndrumeze, 
să con- 

neformat an
a tineretul pe calea cea bună. : "Tânărul 

toinicia sa letegte şi cu neîncredere în munca și -des- 

vieţei. Tineretul, un 
rătăcit şi un nepregătit pentru lupta 

să aibă anunita” când păşește în. viața _ practică,
 trebue 

| Că fără ele ti directive şi mai cu seamă să fie convins 

Cărui om în Le putea învinge greutăţile inerente ori- 

modeşti, au calea lui. Mulţi tineri, plecaţi dela părinţi 

crescuţi cu purtări și judecată. mai. bună decât alții 

tiți. Acolo guvernante străine şi cu preceptori nepregă- 

tălui, Rita lucrat bunul. simț, sufletul mamei şi al tâ- 

petrecute căeirile „dureroase, 
ale unei :părți din tineret, 

„Parte unor ultimul timp la noi, se datoresc” în mare 

nor profeso părinți care, nu s'au ocupat de copiii lor, u- 

judecata o 
şi chiar unor conducători, 

câre au rătăcit 

tinismălui 
eretului sub mască naţionalismului 

şi creş- 

i. Binele ce' doreau să-l fa că, îl puteau face 

ar îi urmat căile. pătăto
rite de înaintașii Lor, fără să 

elegiuirile, 
pe care blân- 

îi 
aug St neve să se recurgă la N 

a: fost. ru popor le urăște-: In toate timpurile tineretul 

în ei nerăbdător şi dornic de mai bi oprit însă, 

anul său, când a dat de realitate: 

Sa trebue, să ştie, să-ți înfrâneze nerăbdarea, altfel 

tos că. multe deceptii în viață: Neincredereă 
se mani- 

e ă mai cu seamă la tinerii neo obisn e uiţi de mici cu dis- 

iplina muncii și cu orele de lucru n fiecare Zi. S'a con- 

i pe e el însuşi, nu poate 

st N 

atat că omul care nu 5€ zeazimă 

ne; sa 

Pa
s 
Î
I
 

u multe - 

  

  
p
a
r
a
 

m
m
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fi om liber, stăpân pe activitatea sa. Din aceștia se re- 

crutează clasa oportuniştilor şi materialiştilor, atât de 

periculoasă societăţii şi omenirii. 

Tineretul trebue să aibă curaj în cele bine chibzuite, 

cum spunea 1. C. Brătianu, 

POPULAŢIA 
Tr 

Militarii, unii economiști. şi sociologi din multe țări, 

chiar din cele mai populate, susţin cu tărie că fiecare po- 

por trebue să-şi mărească numărul nașterilor. Militarii 

vor cât mai mulți luptători, iar economiștii cât. „mai 

multe brațe de muncă. Descoperirea explozibiluli, în- 

trebuințarea tunului, a mitralierii, a tancului și a: aero” 
planului, a făcut ca numărul luptătorilor cu pieptul, Să ' 

fie din ce în ce mai redus, Acest fapt cred că va face 

cel puţin pe,sociologi să -judece problema populație! ? 
din punctul de vedere social, pentrucă fiecare indie 

să poată fi un bun militar şi-un cetățean liniștit, îre re 

să aibă .un standard de viață cât mai ridicat. cei 

stăruesc : pentru creșterea populaţiei..cu orice : de un 

țin socoteală că pe un spaţiu Y nu poate trăi decâ | 

număr Z de populaţie, care să, aibă de lucru 

ore pe zi în cele trei sute de zile lucrătoare din acest 

munca să fie plătită echitabil. Cei ce trec Pa e din 
număr sunt sortiți să ducă o viaţă grea și să | 
existenţa celorlaţi.” 

In 1930, satele noastre erau locuite de 

cuitori. Din aceștia 9.400.000 erau buni 

restul de 4.800.000 erau nelucrători. a ar zeveni 

„In acel an s'au însămânţat 12. 850.000, a ru 

la 9.000 m.p. pe cap de locuitor. Aici nu s'au s 

halalele şi marginele celor 172. de orașe, „cari pun „io 

cu agricultura. “Pentru a-şi asigura un traiu a ha 

bună exploatare, fiecare locuitor are nevoe a pentr * că 

Problema populaţiei se pune și la noi, n 

8— 
jar 

14.251.397 br 
„de muncă ! 

 



174 

- este prea deasă pe: kilometrul patrat, ci pentru că avem: 
regiuni unde sătenii nu găsesc decât 50—80 zile de lu— 
cru pe an. Din cauza aceasta plata muncii este în ge-. 
nere sub minimum de traiu, oricât ar fi el de redus. 

Aceasta fiind! situaţia, sunt de luat . următoarele mă-- 
suri : . 

Trecerca la cultura. intensivă, mărinau-se - suprafeţele: 
de cultură ale bumbacului, ale cânepei, ale inului, ale 
orezului, ale oleaginosselor, ale plantelor medicale, ale 
pomilor, 'etc. | 

Să se ajungă cât mai 'curâna la bunul de familie şi 10-. 
. tul minimal. | 

Să se creeze clasa' muncitorului agricol, care să aibă. 
de lucru cel puţin 7—8 luni pe an la câmp şi restul de- 
4—5 luni să fie ocupat în industriile regionale sau indu-. 
stria casnică. . - 

Să se. desvolte: creșterea vitelor, .a păsărilor, a peșşte-- 
lui, etc., ajungând ca cea mai: modestă gospodărie, înce-. 
pând cu: muncitorul agricol, să aibă câteva capete de vite. 
şi de. păsări.“ - 
"Să se organizeze desfacerea produselor atât în interior 

cât şi peste graniță. Preţurile să plătească munca şi ren- 
tabilitatea capitalului. 

Să se. întemeeze, pe regiuni, industrii ca să prelucreze: 
produsele agricole. . 

- Să se ajute, cu orice chip, desvoltarea industriei cas- 
nice, Sunt la sate peste 12. 000.000 braţe, care în timpul 

iernei şi când nu lucrează la câmp, cer de lucru. Vremu-- 

i rile de azi cer ca măsurile să se ia mai repede şi mai 

bine chibzuite. | 

Apărarea unei țări nu constă numai în numărul cel 
mare al locuitorilor, ci în puterea lor materială şi so- 

cială. 'Exemplul îl dau China și India, locuite de 860 mi- - 

lioane “suflete, adică aproape jumătate din populațiunea 
globului. Ele sunt mai puţin stăpâne pe acțiunea lor ca. 

„” multe alte ţări.cu populaţiune incomparabil mai mică.. 

CT 
-
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Deşi au pământuri admirabile, au murit în 1899, în India, 

peste 2 milioane de oameni de -foame. Experienţa a dovedit 

că este mai cuminte ca nici-o ţară să nu-şi. mărească prea 

mult populajiunea, peste cât îi îngădue spaţiul. Să o ri- - 
dice  intelectualmente, :materialmente şi  moralmente. 
“Atunci un om valorează cât doi în ceeace privește munca 

şi apărarea. Malthus a avut dreptate avertizând unele țări 

să nu treacă peste numărul de locuitori ce-i poate nutri 

şi ocupa, pentru că se expun la un mare pericol. Cei ce 

„nu Vau înţeles, sau nu au vrut să-l înțeleagă, au văzut 
că au greşit. - 

Problema suprapopulaţiei nu se mai pune astăzi ca în 

timpurile când braţele. disponibile treceau mările și 
oceanele. Mai toate țările au închis graniţele. Deci pro- 
blema populaţiei trebue să deschidă ochii conducătorilor 

torul cel mai bun al | populaţiei. Sunt țări ce se plâng c că 
spațiul lor vital le sufocă. Cu toate acestea sunt cele ce - 
ajută nașterile şi-şi adună: naţionalii din toate unghiu- 
rile pământului. De ce fac aceasta ? Explicaţia nu poate 
îi alta decât gândul de cucerini şi de subjugare a altor: 
țări. O asemenea mentalitate trebue combătută ca peri- 
culoasă, de către toate ţările domice de liniște şi muncă. 

Totul în societate începe prin, interes material. Civili- 
zaţia însă îl desbară pe om de aceste simţiminte egoiste 
Și îl face să filtreze. lucrurile prin spiritul de solidaritate 
socială şi să iasă din pornirile primitivului, 

MUNCA şi MUNCITORUL 

Inţelesul cuvintelor muncă şi. «muncitor s'a falșificat în 
ultimul timp din pricina luptelor : duse în secolul trecut: 

„Şi actual între clasele sociale.: Marea. mulțime crede: că 
munca Însemnează numai a bate cu ciocanul, a săpa et. 
pe când zilele și nopţile de -frământare a creerului de 
către poaţi, de către scriitori și de către: tehnicieni, nu 
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constitue pentru ea nici-o muncă. și'în orice caz, 0 soco- 

iteşte mai uşoară decât cea făcută cu târnăcopul sau rân- 

'deaua. Unii nu văd în munca bancherului decât pe numă- 

rătorul de bani, încasatorul de dobânzi și strângătorul 

"de aur. Uită-că fără capitalul lui, lumea nu ar fi pro- 
„ Bresat şi omul nu s'ar bucura de multe bunuri. ă 

Pătimașii nu văd în geniul lui Henry Ford decât pe 
„marele industriaș şi încasatorul de câștiguri. Uită că 
“grație muncii lui, au luat naştere atâtea mari uzine unde 

se fabricau zilnic 2.500 de automobile, azi poate mai“ 

multe, şi unde lucrează sute de mii de braţe, de pe urma 
cărora trăesc alte sute de mii de suflete. Uită munca, 

Poate nopțile lui de inesomn, frământat de grija fabricilor 
sâle presărate pe toată suprafața “Stâtelor Unite şi din 
care milioane de brațe  trăesc, începând dela Jucrătorul 

materiei prime, lucrătorul fabricii, până la şoferul care 

Conduce mașina. Cei mai mulţi din aceştia au mașină, 
casa, biblioteca și radio lor, numai graţie lui Ford. 

Muncitor este tot omul. Munca o fac „toţi cei ce lu- 

crează la câmp, în uzine, în ateliere, precum şi Cel din 
laboratoare, autorități şi cei de la ghișeurile băncilor. 

„ 9Porul mostru prin înțelepciunea Jui a priceput acest 

„ru şi a numit pe cei ce nu produc trântori sau para” 
ți ai societății. II ; 

„""Unca poate fi uşoară sau grea, superioară, său a 

„ioan ă, după pregătirea şi însuşirile individului. Cu a pi 

cuvinte, muncitor este tot omul, fie el de Sus îi el de 
5, căci oricare este dator să o presteze. Dealtfel ide e 

Sociale ay ajuns la concepția, că orice individ sn 

pebue să muncească, pentru că nimeni nu are dreptu să 

nutrit de alţii când este în stare să, munceasca de ne- 

na olectivitatea trebue să aibă grijă de bon : şi dacă 

mu ocifii soartei, iar pe cei ce pot lucra să! o 's ntre de 

lucru Voi, să fie siliți să muncească chiar A rebuiințe, 
, Civilizaţia . creează vieţei sociale multe 

ă : că nu a căror nevoe omul primitiv nu o simțea; pentru C 

  

  
r P
i 
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o ajunsese să Je înţeleagă. Cu creşterea trebuinţelor ȘI a consumului: omului, se naște și nevoia de a a Iată produce mai mult, cum Şi aceea ca munca, să fie plă > în raport cu standardul de -viaţă.. Trai eftin însemnează producţie şi producție însemnează “muncă, Munca o vaţă copilul în primul rând în casa părintească. i Tânărul care nu vede părinții ocupați cele opt dou 

“sprezece ore în trei sute de zile lucrătoare ale anu „Pleacă .de acasă cu o 'infirmitate socială. Orice om des. „bue să lucreze 8—J9 ore pe zi, după activitate. Este SN “ul de puţin când din cele 8160 de ore ale anului, n “muncește decâţ 2400. 
| ii Fac- 

Tineretul, pentru a munci trebue să fie pregăti pă “torii contribuitori la pregătirea şi dirijarea lui sunt pe rinții, grădina de copii, şcoala primară, şcoala secundară, Şcolile superioare, profesionale şi tehnice pentru cel unt 
"urmează mai departe. Căminele şi şcolile de ucenici ono- 
pentru. pregătirea. practică, Conducătorii politici, "eco tră „Nici şi sociali, după ce. tineretul: termină şcoala te 

„în viaţa Practică, au unul tiin rolurile cele mai însemn ea 
în ceeace priveşte conducerea lui. Aceștia au indator ni 
să-i desvolte' caracterul, a-i educa voinţa, disciplina, si ci 
"țământul datoriei, corectitudinea, pofta de muncă $ 
mândria meseriei, : . 

| Munca trebue s Produce mult, 'ief 
muncă este măsu 
Popor. 

| | * Rerniaheraţia muncii . se discută de secole și „pent 
„Că nu sa rezolvaț cum se cuvine, .a fost, este AR cauza luptelor sociale, ce sapă mai adânc prăpastia a 
“tre clasele noastre. Muncitorii cer' mărirea salariilor $ 

er “atunci se poate - ă fie raţională, Numai atunci se po 
tin şi'de' calitâte bună. Potenţia m 
ra 'stărei sociale și materiale ale 
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ducţi , 

omenie pe scurtarea timpului de lucru. Vasăzică 

fixat a Se voga într'un cerc viţios, căci nu sa 

tru agricultori e trai, nu s'a limitat câștigul egal pen- 

lesii libere ete E eseriaşI, industriași, comercianţi, 
pro- 

latură, că , i . chilibrul social s'ar ajunge nu prin dic- 

piile libertăţii pedepsirea celor care nu înțeleg, princi- 

i şi caută să speculeze pe ceilalţi. 2». 

soluţiile practice, altfel 

câinele ce se 

Muncitori- 
oc - aceasta este una din 

| învârteşte E învârteşte într un cerc, Că. şi 

mea ar fi E coadă fără să o poată apuca. 

măsuri : şurată dacă sar lu 

cae organizeze aprovizionarea
 alimentelor, a îmbră- 

strucţie » a combustibilului 
și a materialelor de con- 

cas ae -ajute ca fiecare familie s 

poate, grădina de odihnă. 

„a, ehricile să se stabilească în locurile unde: alimenta- 

sper „eevinţele
, maţeriile prime, combustibilul 

şi tran- - 

sunt mai. uşoare. 
” Aa 

Să 'se: deschidă cămine şi şcoli pentru lucrători Și 

ucenici. 
e 

| Sa 
| 

„Fabricile mari din Bucureşti şi alte orașe 

sa creeze cartiere pentru lucrăteri în. apropierea Orașu- 

lui, la 10—20 de km. pe liniile 'terate ieşind 

| aibă câteva trenuri pe zi de dus şi înapoiat. iar durata, 

să nu fie mai lungă de 15—20 de minute. O 

Una din marile probleme neînţelese nici ge sate, nici 

de orașe, este industria casnică. Ea ocupă orele libere şi 

opreşte dela multe apucături păgubitoare pe mulţi. Acum 

56-—60 deani, Francezilor, bărbaţi şi femei, funcţionari, 

nu le era ruşine ca în orele 

ine: Louvre, Prin- 

i munci, se 

ă -aibă locuinţă şi, pe 

lucrători şi alte profesiii, 

libere să lucreze pentru marile. magaz 

temps, Bon March&, etc. şi mulțumită aceste 

vindeau "lucrurile ieftine” şi frumoase. 

a. cu' energie. următoarele 
|. 

aglomerate, 
| 

din oraș. Să N 

Î
i
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. . . . ? ata - 
Fără muncă, chibzuială ŞI economie, nimeni nu-și poate, asigura bătrâneţea Şi cei care au mai mare nevoe de asi- 

gurare sunt muncitorii. 

ASIGURĂRILE 
La congresul camerelor de comerţ și industrie, ţinut la Craiova acum 45 de ani,: directorul industriei, comer- țului și minelor din ministerul. agriculturei, spunea n cuvântarea sa: „In ziua când omul a înţeles însemnăta- tea contabilităţii: și asigurărilor de tot felul,- sa făcut un mare pas în ceeace privește așezarea economică Și socială a statelor. Milioane. de indivizi de pe toate con- “tinentele, fără să se cunoască şi să ştie unul de altul, ”. Prin rata ce plătesc la asigurări, se ajută reciproc. De atunci ideia asigurărilor sociale a făcut mari pr grese și s'au tras nenemărate învățăminte. Pentru lini- ştea socială, pentru a feri pe mulţi neprevăzători de unele lipsuri și mai cu seamă pentru a ușura suferinţele pă trânilor, s'a ajuns la iconcepția obligativităţii asigurărilor. - S'a ajuns la obligativitate din cauza nepăsării unora ȘI mai. ales a celor ce . critică' clasele sociale, când, în 8 „Mere, ei sunt cei mai puţin -înțelegători ai asigurărilor „contra boalei, a invalidităței, a bătrâneții și ai înmor “mântării. Nu de mult priveam pe un, lucrător când, cerea 

unui cârciumar să-i dea o sticlă de vin de 300 lei deși 
„cel de 150 lei era foarte bun. Acesta nu se gândea. să, “Plătească la casa de asigurări și era . dintre cei ce .0 - criticau. .! a Sa Se Trebue recunoscut că asigurările au avut de învins greutăți și lipsuri, producâna uneori asiguraţilor dezilu- . zii și chiar nedreptăți. Acestea toate s'au întâmplat pen- 
tru-că şi în asigurări, ca și în alte organizaţii de la i nu sa ţinut seamă de: condiţiile absolut necesare un reușite. Nu s'a pregătit şi lămurit opinia publică de im 
portanţa asigurărilor. Nu s'au ales conducătari pregătiți  
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energici, etc. S'a început înainte de a se lua toâte' mă- 

surile şi de a avea fondurile absolut : necesare. Nu s'a 

„ Purtat grija ca din prima zi asiguratul'să vadă foloasele - 

şi Sau îngrijit mai întâiu. de lefuri şi altele ştiute. . - 

„Dacă părinţii şi celelalte elemente, luând parte la pre- - 

„ătirea omului şi la conducerea lui mai târziu, ar. fi ară- 

tat în orice moment însemnătatea prevederii şi că. cine 

nu se supune va fi obligat să. 0 facă, suferinţele ar îi fost 

mai mici. Cei. mai.mulţi. trec nepăsători „peste aceste 'pro- | 

bleme, având în vedere numai . interesele -lor - egoiste. 

Inaintașii noştri, acum 70 deani, căutau să crească! copiii 

în spiritul prevederei şi "economiei. şi e trist că genera- 

ţiile viitoare nu le-au urmat. exemplul. 

Asigurările de tot felul, după ce se vor organiza | şi 

" conduce bine, trebuesc impuse tuturor spre "ușurarea şi . 

„liniştea claselor sociale. 

Este absolut necesar, ca în toate judeţele s să 'se. înfiin- 

țeze pe lângă una sau mai multe, spitale sau' dispensarii, 

“după nevoi, Casa Bătrâneţei. Aceste case, fiind aşezate 

“lângă spital, 'vor avea la dispoziţie medicul, atât de in- 

_dispensabil pătrânilor şi. invalizilor. In acele case pen- 

sionarii fără familie,. cei cu pensii mici, invalizii etc. vor 

fi fericiţi să aibă un pat de odihnă, o mâncare controlată 

şi medicul la îndemână. “Casele aceste vor fi o adevărată: 

binefacere pentru atâtea suflete omeneşti. Prin organi- - 

zarea muncii lor, ar fi ocupați în orele libere şi de 

plictiseală, dacă sunt sănătoşi. - - 

Organizarea asigurărilor. sociale este grea, însă este 

aşa de' necesară, încât ar fi 0 greșeală de nu se va + pune | 

la punct cât mai. curând. 
A 

- + 

N 

- CONDUCĂTORII . 

se pot împărţi, în linii mari: în conducători politici. 

culturali, economici şi sociali.” Toţi depind în ' primul 

d de conducătorii politici. Când 'maşina statului nu 

) 12 
rân



„ bertatea, egalitatea şi înfrăţir 

lovind în interesele celorlalţi. 

„Tesele lor cu politica 

lor :generale ale tuturor claselor, iar nu satisfacerea pi tereselor unor activităţi în contra celorlalte. „Toate sun egale, toate au drepturile lor, drepturi ce trebuesc apa- rate, ca să nu fie călcate de nimeni. | Principiile partidelor. liberale şi democratice sunt: li- ; ea, adică nici o clasă,. nici 
d să: nu-și capete drepturi 

Partidele liberale. consi- deră. colectivitatea ca o familie, 'ca un! tot. Acest lucru nu l-au înțeles mulţi din cei ce credeau că fac politică. - 
Au confundaţ dorinţele, ambițiile și mai cu seamă inte- sau partidul. Astfel de concepții noi, între anii 1914—1938, 'să se 

o activitate şi nici un” indivi 

Sreșite 'au tăcut ca .]a 

» Pentru că pătrunseseră în guvern şi ri, care nu meritau locul ce-l ocupau ă alegătorii se învățaseră să-și dea 
teresele lor, nu după ale tării. Când 

 



  

; 
IE 179 . | 

„Autori și transfugii din partid în partid, poartă o “mare 

Este ati de ceeace s'a întâmplat de la 1918 încoace. 

“unii. politiciaii ca omul să se înșele, dar când au văzut că 

- Votat alegătorii 5 ă din partid în partid, de ce "i-au | | 

tentiil e sigur, pentrucă le-au satisfăcut pre- 

tenţiile nedrepte, lovind în ale altora. 

ageri serioşi, capabili şi cinstiţi nu reușeau să fie 

og în concurs cu cei care făgăduiau ce nu puteau, în- 

eplini. 
| 

„pole de care ” suteră politica: sunt vechi; 

, scria fi la timp. învățămintele necesare, | 

ilozoful englez! Hebert Spencer, cam acum 100 de 

jenă „Nu încape îndoială că printre credinţele: monstru- 

este aceea că în vreme ce pentru o meseţie sim- 

j Plă, de pildă ca cizmăria, este nevoe de 'ani de zile de 

ucenicie, singurul care nu are nevoe de ucenicie, este 

cel care făurește legile unei societăți“ și eu adaog: şi cel a 

ce poate . fi. ministru ori parlamentar. Urmările” acestor 

vesocotinţe, s'au văzut la noi și le-am simţit dureros de 

la 1914 la 1940, când guvernele se. schimbau la 40 de zile. -: 

Cei ce au. luat frânele . în mână, nu au făcut. decât să 

critice” şi să dărâme ceeea ce clădiseră marile generații . 

de la 1821, 1848,. :1859, 1877, 1913 şi 1914—18. “ Acele. 

generaţii au ridicat România, 'dintr'un stat vasal şi des- .: 

Părțit la România Mare şi: au făcut întregirea neamului: 

pe când cei de la 1938 ne-au “dus la dezastrul din 1940,. 

'când Ruşii, Ungurii şi Bulgarii au rupt 'din ţara noastră; 

ne-au dus în Caucaz, pe Volga și Don, unde nu aveam 

ce căuta. Nu numai că oamenii nepregătiţi şi gălăgioşi nu 

areptat ce criticau, dar au introdus dictatura, tira- 

amentul, adică cuvântul 

noi însă, nu 

căci iată. ce” 

au în 
nia, bunul plac, -desființând parl 

şi controlul poporului. Tot Spencer 

capacităţile astfel : „,Socotim'că experie 

în vaţe pe doctor, farmacist, „dacă .sunt epricepuți, 

amestece unde nu se pricep; dar nu socotim că expe- 

defineşte perfect in- 

nţa ar trebui să 

să nu | 

50 « 

o 
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rienţa comună ar fi t 

; 

rebuit să înveţe și pe legislator că 
. c.. 

nu trebue să se amestece acolo unde nu se „pricepe nui 
” . , 

* 
i -U . 

Bine -s'a. zis că doctorul provoacă nenorocirea 9m, pe când incapaci 
Tocirea la milioane d 

Invățămintele ce le 

tatea legislatorului provoacă .nen9-— 
e oameni, | a 

-am.putut trage în cei 80 de ani. 2 
_ . > . instru- 

de Viaţă” parlamentară la noi, este că partidul e in mentul cel mai bun 
mentul este expresia 

pentru . guvernământ şi că part 

voinţei unui popor sănătos intelec- tualmente și moralmente, | | „Pentru ca viața de , FR SOD aaiiuiiae _ 
dere. 

ŞI colectivitatea să fie sănătoasă din punct de ve moral şi sutletesc, 
| Conducătorii cultur Arstă si îinmg 

, aie orii. 
vârstă şi intră în. şcoli . superioare, cu -atât - profes 

ali,. Cu Cât copilul înaintează în 
> pi . , gi ui 

trebuesc să fie mal atenți. asupra formării. caracterulti, a dreptei judecăți, şi a îndatoririlor ce au către țară, p rinți şi colectivitate. 
"” Rătăcirile din 
datoresc 'în mar 

-; norociţi "nevinovaţi, ba c ” face binele ce-l doreau, îns legiuiri. : Chiar printre rătăciţi, ducători ai culturii şi 

. 
, 

. . 
“e. se 

ultimii ani ale. tineretului de la noi,. 5 
x iai . : nu 

e parte „părinţilor ȘI profesorilor care 

ei care au adus.rău multor ne- 
a Chiar țării întregi. Ar fi putut 

ă-pe căi bătătorite şi fără ne- 
erau mulţi: părinți, con-" chiar din celelalte. activităţi, cău- s: , , m: e: 

tând să se servească de entusiasmul tineretului. Din toat 

ale tineretului sunt că de mici copii nu.li s'a spus că nu. orice zboară' se mănâncă. Ianuarie 1941 ne a arătat unde: 
e 

.
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duce ti inerime: . 
a. dacă părinţii şi oii 

„ dacă părinţii si conducătorii 
de tot felul 

Nu şi- ă Și-au făcut datoria. 

'* Conducătorii 

Şi comercială 
i economici. 

Pe lângă conduc 

cătorii mai au rută de bunul mers al activităţii, 

Pregătirea 4 încă patru meniri și anume: 

Jaboratorilor, 
ineretului, îndrumarea 

şi „ajutora 

socială, ron andatoririle 
către colectivitate 

şi armonia 

consecinţă ă, cata conside
raţi ca colaboratori 

şi trataţi în 

până la cel incepând 
de la cel mai modest lucrător Şi 

ca unelte sau i înalt funcţionar, iar nu să fie considerați 

ridicată, nu a magia Salariile să le asigure o viaţă mai ! 

Tările de tot i d să poată crește copiii Și plăti asigu- | 

Cu tragere d elul Numai în felul acesta se munceşte 
- 

al întreprin 
d inimă și lucrătorii 

se leagă de bunul mers. 

„dor la mer erii. Ataşarea personalului şi a muncitori- 

reușită "sul . activităţii, . este una din condiţiiinile de 

“nu: ită, procure şi a liniștei sociale. 'Când întreprinderea 

'cooperati avea pe seama ei cămin, şcoală pentru. ucenic
i, 

“unească vă pentru: aprovizionare
 și dispensa 

să se 

9 cu altele. 
| 

: | 

preerie trebuesc. crescuți în aşa fel, ca.să fie voinici, 

e viaţă, dornici de lucru, CU pregătirea şi mândria - 

„Acestea 

m 
Pie şi pe cât se poate ridicaţi sufleteşte.: 

„Sunt îndatoririle sfinte ale întreprinderilor. 
Căminele și 

izaţiile care înlocuesc. fami-. 

Șeohile de ucenici să fie orgaâni 

bi și pregătesc tineretul în aȘa chip, încât, să dea socie- . 

ăţii elemente
 disciplin

ate. şi puni : membri . ai „coleeti- 

“vității. 

| 

“Să nu se uite că bogăţia şi capitalul
 unei țări nu sunt 

bogăţiile naturale,
 ci capacitate

a, de producţie a cetățe- 

ilor. 

Omul nu a izbutit încă să. se “de 

turi primitive. Părinţii, 'şcoala pot S 

însă conducătorii economici nu iau anu 

truda lor este zadarnică. 

Libertatea şi individualitatea 's 
| N 

| 

crea 4ehnică 

condu- 

rea co- y | 

sbare de unele apucă- 

să-şi facă datoria, dacă 

mite măsuri, 

sunt drepturi sfinte ale 

1
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„ fiecărui om. El nu profită de ele, decât dacă sunt puse | în armonie. cu interesele colectivităţi și să nu se. uite: eternul principiu : „Ce ţie nu-ți place, altuia nu-i face“. Conducătorii sociali. Am numit pe aceia ce se ocupă. 

ciale. Incetul cu încetul, s'au strecuraţ printre ei și ele- mente căutând profitul şi Situația, exploatând suferin- fele muncitorilor și ale luptelor de clasă, Marea greșeală a. Pornit de la setoșii de câștiguri, speculatori ai nevoia” şilor și de la unii conducători care-nu au luat în seama la. timp dreptele cereri ale muncitorilor. Cu cât vremea S'a scurs, cu atâţ luptele au pierdut din învierşunarea lor: - Şi nu s'a maj adâncit” prăpastia âintre clase, S'a ajuns acolo pentru că unii. conducători” politici; economici Şi 

st dăunător muncii cu braţele.- iunea, mașinismul a: deschis câmp: larg braţelor de. muncă, Marx nu a arătat că maşinismul 
a articole necesare omului, ușu- Tând viaţa a milioarie și milioane de suflete. EI, ca eco-. - _Nomist, nu a voit, sau, cu bună știință, nu a recunoscut, că fără tehnică Şi - mașinism' 6mul ar fi rămas tot un:  
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. r 

pi 

p imitiv, Meritul lui Marx: ar fi fost dacă ar fi arătat 

calea 
să se de impăciuire dintre muncitor și maşinism, "ca 

ajute reciproc, iar nu să se uite unul la. altul ca: 

El nu.a 
prăimaași, când pot conlucra destul de bine.: 

tareă Să arate că nu mașina este de vină în exploa- 

înhin uncii, ci stăpânul maşinei este exploatatorul și 

șinei şi al lucrătorului. 

„In loc să se critice maşinismul, trebue pus frâu. câşti-. 

gutui Cepitalismului ș ; trebuesc limitate 

zîbă de Apă trebue supraveghiat. ca fiecare. braţ. să 

ucru, iar munca să fie bine plătită. 

4 Teoria lui Malthus a fost criticată . de unii superticiali, 

e cei care aveau nevoe de braţe. 'de muncă și de cei care 

„urmăreau cuceriri şi aserviri de. popoare, precum şi aca- 

Parări. de avuţii. 
| 

Pe vremuri, am auzit părinţi. < că „vor să aibă. copii 

, mulţi, pentru a-i avea ca. ajutor, deși aveau două po-. 

„_goane de pământ şi 6 copii. Era mulţumit că pe unul îl. 

trimitea cu vitele, marea proble 

de 5 îi punea la muncă: Dorea copii 

dea că cele 8 braţe în afară de părinți nu aveau 

de muncit şi nu- găseau tot timpul de lucru nici în alţă 

parte. Unii “economiști se străduesc să arate că pământul 

poate produce şi nutri o: populaţie dublă ca cea. de azi, 

dar nu se “gândesc că jumătate din. populaţie 

picioarele: goale şi insuficient îmbrăcată și nutrită. 

| Datoria conducătorilo
r este să vadă realitatea şi să nu 

fie înșelaţi de cei care'se plâng că ciocanul le-a făcut 

_bătături în podul palmei şi cari; când. aceştia. sunt la con- 

ducere, sunt mai pretenţioşi ca alţii :. s să chibzuiască de 

asemenea, asupra cheltuelilor şi lefurilor exagerate, care 

nu fac „decât să scumpească viaţa şi să învrăjbească 

"Jupta dintre clase. . 

In toate conducerile, dar mai cu se 

economice şi sociale, conducătorii tre 

plu de cumpătare, de muncă, de chibzuinţă şi de cinste. 

“mulţi şi nu se gân-. 

amă în cele politice, 

bue să dea exem- 

cheltuelile, lefu- . | 

emă pentru el, şi. restul - 

destul - 

“umblă cu
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| Nu voiu să zic, prin aceasta, că exemplele rele vin Du 

mai de sus. Vin multe și dela cei de jos. Nu e vorba să 

Stabilim gradul de răspundere, în trecut, al fiecăruia, CI 
Jde a. se. ajunge să dispară neînțelegerile și lipsurile cât 

"mai 'curânq,: Prin măsurile ce trebuesc luate la timp. 
Problemele Sociale. cari cer rezolvarea imediată, sunt 

următoarele .. ae Pregătirea tineretului, in copilărie, Când intră în lupta 
vieţei să fie oțelit 'și să aibă indiviaualitatea lui, fără de 

"care nu “poate Teuși,. ': x 
a aibă de muncă fiecare bralţ în cele 300 de zile Iu, 

crătoare ale anului, 

Ideile -morale Și: umanitare ca : libertate, egalitate - Şi înțelese greşit la. început, în cele  
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mai m ări 

palele egean
 sa întâmplat cu unele din princi- 

„numai bine E ani geniale, cari, deși menite să aducă 

„Contra ei, deveni rel, une din ele s'au întors, chiar în 

dinamita 
n mijloace: de distrugere şi de chin ca: 

„ aeroplanul şi. chiar radio. Numai
 şi numai din 

is a colectivități. 
Invă- 

, Cauza . , 

oamenilor, sau mai bine Z 
ul este cauza tuturor 

țămi 
selelor și ice sunt că numai om 

Câna i Sulerinjeoe 
CI IA 

totdeauna, as ile țărei merg rău Vine se aruncă, mai în- 

0 mare part upra conducători
lor, De 'sigur aceștia poartă 

cesare Ja tir a greșelilor, 
Ă Ada 

părăsit locul p fie că nu-și meritat locul, „fie că nu au 

lucrează „de conducere când au -văzut că ce! cu care 

| ează nu-i înţeleg. i.mu-i ajută să 0 reasă răul. Dar 

colectivitate
a' poartă Di 

ai. pre _ . 

mai 'mar poartă tot atât „de mare vină, dacă nu ȘI 

greşeli ; Li nu a, oprit IA timp să d 

cea ai a unii i-au ajutat chiar. la. comitere
a 10r- Pilda 

du al bună o avem şi la 

ca și chiaut au ajutat, ca 

„ester cele 29 de partide. 

or ca să li se făgăduiască mai mult, 

un rol. 
: pi 

IE 

Conducătorii
 nu cad din cer. Ei sunt 

tate, din sânul ei, deci cât valorează 

lorează şi conducerea.
.. ” - 

. 

Colectivitat
ea este motorul unci naţiuni, „iar conducă- 

torii sunt cei care-i dau “direcţia ; deci colectivitat
ea are 

în mână mașina statului prin alegerea parlamentul
ui, a 

consiliului
 judeţean și consiliului

 comunal, a consiliului
 

camerei de comerț, a camerei muncii, a consiliului
 came- 

rilor de industrie şi a camerilor de comerţ. 

| Dintre parlamentar
i SC aleg miniștrii și Ma 

nitarii țării. Când colectivitate
a NU îşi stăpâneşte porni- 

rile, ca nu poate avea conducători
 buni. Ceca ce este mai 

trist, e că în oraşe se inrădăcineaz
ă mai uşor ideile peri- 

culoase şi prind mai mult făgăduelile
.: Acolo ar trebui să 

între anii 1914—1938 
să îa 

Unii nu aşteptau 'decât: ivirea 

colectivitatea
, va- 

i toţi dem- 

fie că nu “au luat măsurile ne- : 

vâzrşească unele - 

noi, când alegătorii au-îngă-" 

sau să joace şi ei 

aleşi de colectivi-"



m 

N 

7 

. „nomice Și Sociale, . 

... derea universală a inţ 
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fie o judecată mai serioasă. Se vede că poftele și nevoile 
întunecă multora dreapta rațiune. Cauza, este că dese ori 
colectivitatea uită îndatoririle ce le are către semenii săi, 
“Omul cel mai genial, tără ajutorul anturajului său. ? 
mai cu seamă a] cetăţenilor, nu poate înfăptui ce tenii 
Tește și bine s'a zis „că țara merge bine când. cetăţen 
“Sunt sănătoși la minte și la suflete, 

Jar 
“Sociologul Hubert Lagardelle o Spune destul de Ă c „în cele ce urmează : „Societatea de mâine nu va.mâl pu- 

, 
, _ indivizi Pa ături în- 

“tea îi o adunare. incoerentă de indivizi, fără legături în- 
„tre „ei, Preocupaţi. numai de a-și satisface dorințele, ego- 
ste, ci: va trebui să. fie organizată, unită şi solidară. _ 

D. Kirițescu reaă, după -lucrarea unui elt rancez, mo 
-tivele pentru Care Franţa' a. trecut prin dezastrul: din 1940, din. pricina colectivităţii, 

e _ 
Fată aceste motive : „O oboseală excesivă, o epuizare | 

'â puterilor ţării din cauza „marilor. sforțări -și jertfe im- - 
N 

. 

j e, 

„Puse de | războiul . trecut, “O persistentă. 
denatalitat 

> . 

. 

. 
. . 

: 

i ă a 

“Slăbirea sentimentului . religios. Pierderea ei dispariţia 
disciplinei sociale, a curajului și a demnităţei, dispar 

pi 
_ _ 

FR : rea 

“Plăceri: ușoare, - năvala căţre mana statului... Intinder 
, alcoolismului; dezentarea de la: țară. Unele din aceste 
„Scăderi s'au ivit și la alte popoare, „amenințând cu: scă- 

eligenței şi a. moralei“. In acest Studiu am atins numai câteva din problemele de bază ale Organizaţiei noastre politice, ' culturale, eco- . 
i SE noi i 

- Principiul care m'a: 'Călăuzit: a fost regătirea omului, 

, p . 
A 

, 

” „Problemele nu sunt, noi. Sunt discuțate de: demult și
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unele sunt puse în aplicare: de zeci de ani. Este vorba. . * 

să li se aducă îmbunătățirile cerute de nevoile timpului. 

Politiceşte suntem ţară monarhică, constituţională şi 

democratică, având la bază dreptul omului și: suverani- 

tatea poporului. Trebue să se părăsească de către . unii 

concepția greșită, că existenţa. noastră -depinde de -străi- . 

'nătate și nu de noi înşine. Să se urmărească cu atenție 

„ceeace se petrece în străinătate şi să nu ia de acolo de- 

cât ceace constitue progres şi: concordă cu interesele: 

noastre.. Să 'nu ne îmbrăcăm cu vestminte care.nu'ni se: 

potrivesc... . . m 

Parlamentul să reprezinte. adevărata” expresie a po. 

porului. Aleşii 'să îndeplinească anumite condițiuni. -Ei : - 

* făuresc: legile menite” să: aducă binele ţării. Să fie la înăl-: Da 

țimea însărcinării luate. faţă de: alegători. şi țară. - o 

Administraţia: și tot cadrul statului să fie 'descentrali-- 

'zate. Descentralizarea. să meargă până la cea. din urmă. - 

comună. Pentru ca mecanismul statului: să. meargă bine, 

se cere ca aparatul funcționăresc să fie riguros. selecţio-- 

nat, stabil și bine plătit. Să presteze 8—10 ore de muncă 

efectivă. în cele 300 de zile lucrătoare ale anului. Forma- 

lităţile. să „fie simplificate! și cetățeanul bine servit, dar- 

să nu creadă că este la dispoziţia * administraţiei:  Răs- 

punderea să înceapă dela -ministru până la cel din- urmă, 

om de serviciu şi, „cu: cât îndeplinește o slujbă. mai înaltă, 

“au atât răspunderea este mai mare. :Conducerea 'să fie: 

coordonată între toate organizaţiile statului, ca sănu se 

bată 'cap în cap, provocând pierdere de timp şi cheltueli 

pi 

inutile. . i 

Radio şi telefonul sunt răijlocul cel mai admirabil pus 

- în serviciul administraţiei. “Ele “scurtează distanţele, 

- economisesc timpul şi. înlătură. cheltuelile, ducând dis- 

poziţiile în vârfuri de munţi şi în fundul văilor.  Trebue: 

ză. î'se acorde importanţa şi întrebuințarea cuvenită. 

Meritul nu e numai al celor care emit ideile, ci "cu 

mult mai mult al acelora care, punându-le în practică,



” “culturale au avut în veder 

10r înarumători şi binevoitori, - 

Problemele: culturale. Mai în toate țările. problemele e mai mult cunoștințele d etice şi s'a neglijat formarea caracterului, individuali 

De 
ai ică, de la- 

a ă i târziu, odată intrat în viaţa practică, dea 
. îndrumarea „conducătorilor „Politici, culturali, .econo ȘI Sociali., Programele trebuiesc revizuite şi puse la pi | | parea aceasta este veche, „e 

De 
Peg : e pre- 

care au'apucâţ, "Profesorii să schimbe metodele sep ci 
“dare, să fie severi,: însă să lege sufletește tineretu iralţii 
“Şi de învățământ; Considerând pe profesori ca adevă F SONDE ă univerciaza 

inoui pro-. 

“Să se au nulțească universităţile, fără a numi nou câ ile 
fesori, pentrucă în cele actuale sunţ prea mulţi. Ș 

. . 
. . . . a ; ă si să 

Profesionale, “technice ȘI Speciale, să se înmulțească $  
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se răspândească in toate regiunile țării, mutându-se 

ele aglomerate, în anumite, oraşe. 

mită profesorii suplinitori. și am 

ab ea pe de a se face politică în școală. “Aceasta a. 

pentru care. sa zăpăci 

mele decenii. - . | 

Am văzut ce înseam 

nepregătit și a sparge, geamurile, căci 

ineretul a fost pus la lucru, sa constatat, din ne- 

norocire, că nu era pregătit decât p 

mai mari și nu ştia decât să critice şi să dărâme ceea ce 

nu era în stare.să clădească, sau să pună altceva: în loc: 

Plata profesorilor trebue. să fie mai:bună. ca în trecut. 

Taxele şcolare să fie supor 

mai multe pentru elementele. şărace şi meritoase. 

Tara noastră, după Grecia, este: cea mai . veche, care a. 

înţeles principiile umanitare şi morale ale creştinismului. 

A arătat că este un popor iubitor de cultură, dreptate și . 

libeutate. Inaintaşii noștri au avutlegături culturale şi 

îi de ani înainte. Să- 

economice cu grecii şi romanii cu M 

păturile de la noi sunt dovada civilizației din trecut, care 

civilizaţie este mult mai veche decât a altor: popoare, care: 

se laudă cu civilizaţia lor astăzi şi. care pe. atunci erau 

“nomade, dacă nu sălbatece.. “Mult
e elemente lucrând îm- 

-preună, pot aduce un traiu. 'bun şi mai “Uniştit omului. 

"Cele mai importante sunt creşterea, educarea și pregăti- 

rea copilului. Părinţii, școala şi societatea le. au în mână;. 

«după cum Vor şti să le „aplice, aa va fi şi societatea ce: 

lasă în urma lor. 

Activităţile economice ca toate celelalte activităţi, au 

la bază munca bine coordonată, individul pregătit şi mun- 

ca bine plătită. Din cauza neorganizărei activităţilor, se 

pierd anual opt. miliarde de ore. Satele sunt locuite de 

peste 82%/0 din populaţia ţărei, din care cea mai mare 

| parte nu lucrează efectiv cele. 

it. atâta tineret. în uiti 

tabile şi: să se dea. burse cât: 

8—10 ore din cele 300 

chiar: 

Să nu se mai ad- 

bulanţi; să se interzică, 

nă a face naționalism cu tineretul. „ 

după” 40 de ani,. 

entru. pretenţii . cât: .



"rea. acestor lupte stă 

“> sUcru şi plata muncei să fie în raport - cu nevoile sociale, fixându-se chiar un minimurm:. In cele 6 luni de. neactivitate „a muncitorilor agricoli, să li se... Organizeze munca :la domiciliu, Sau în industriile „Tegl0- .: nale. Toate:se pot face, dacă se iau măsurile necesare de către oameni destoinici și energici: Principiul: ește ca ecare „braţ să' aibă ce munci, iar cei ce nu muncesc: să 

mai în câteva” mâini şi.să. fie prea mari. Cu cât sunt. răs- Pândite la mai mulți. pe suprafaţa ţării, cu atât este mai "economic și social, Cu cât omul este mai mulțumit, cu „Atât are poftă mai mare de lucru, produce. mai mult și e legat de pămânţ Şi semenii săi, Avuţia unei. țări o con- stitue puterea as muncă a populaţiei sale. Omul ca sa, Poaţă munci trebue să fie sănătos, bine pregătit, disci- Plinat, liber, cu poftă de : lucru şi cu moralul ridicat. „ Polta. şi “moralul: nu le poate avea „decât dacă munca lui . 
este plătită, ataţ încât să. poată avea un trai bun și să-i asigure bătrâneţele, Nerespectarea acestei condițiuni esenţiale a adus la lupta dintre clasele sociale. Inlătura- în mâna conducătorilor politici,  Culturali, -economici "și: sociali și în al doilea rând, în „ajutorul. şi în înţelegerea colectivităței, fără care cei mai „ geniali conducători. nu pot face nimic. Colectivitatea ne- „bazată! pe armonia ce trebue să domnească între capital muncă! și 'conducere, nu poate fi liniștită şi -nu :Progre- 

toate „neînțelegerile. Și luptele sociale, După cum sp N 
neam, s'a dat foc la bumbac și s'a aruncat lapte în râuri 
când: milioane de suflete nu se hrănesc suficient. Nu sâu. luat măsuri la timp contra celor ce speculau mizeria ȘI 

x 
p  
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Ji 

ea Acumularea avere în piini putine ate În fe 
multe, adu pc când averi mai mici, în- mâini cât „mai 

Om: la fapte șI usurarea generală, Foamea îndeamnă pe 

înainte de fi rele, spunea poporul chinez cu 20 de ani 

mă de mul sus Christos şi pentru că nu sa luat în sea- 

trece chiai țime această înţelepciune, China a trecut și 

“Poporul azi prin mari mizerii şi pericole. e 

de zile luecăte nu lucrează 8—10 ore efectiv în cele 300 

mai mare oare. ale anului și nu-a înţeles morala, cel 

poate fi u pun câștigat de omenire prin civilizaţie, nu 

liniş tită n popor sortit să ducă un traiu, bun şi o viață | 

suprafai n ceeace priveşte populația la' noi, faţă de - 

fi cel ţa ţărei şi cu avuţiile solului ȘI subsolului, poate 

i cel puţin dublă, cu condiția, ca fiece Pt e “Prin de 
icru și munca lui să fie plătită cât se cuvine. Princl- 

piile sociale cer ca societatea, adică colectivitatea să în- 

grijească de cei suferinzi de tot felul și tot acest prin- 

cipiu obligă pe fiecare individ să lucreze şi să aibă dis- 

ciplina muncii. Societatea nu poate: nutri şi suferi viţioşi; 

aceștia trebuesc puși la muncă Și dacă nu înţeleg li- 

bertaţea omului, să fie duși în 'coloniile ' de corecțiuni 

ale muncii. 
| | | 

. Asigurările de boa 

- mântare trebuesc să 

rocire, sunt atâţia care nu î i 

vor să strângă bani albi pentru zile negre. Asigurările 

sunt puntea de. înfrățire între membrii colectivităţei. 

. Experienţa” trecutului arâtă că pentru a aplica com- 

pleci un "program, este nevoe de cel puţin două gene- 

raţii. Oamenii 'se pot schimba, programul însă rămâne 

acelaş, bine înţeles” cu modificările inerente evoluţiei, 

continuarea aplicării merg
ând : înainte. Cine a condus 

oameni Şi a.trecut pe la conducerea statului, cunoaște 

greutăţile şi înţelege ce 'voese'să spun. Când guvernele şi 

oamenii se schimbă la 2—3 ani, sau chiar la 40 de zile, 

cum se ajunsese la noi în perioada din 1938—1944, nu se | 

13 

n 

lă, invaliaitate,! bătrâneţe şi înmor- 

fie obligatorii, pentru că, din neno- 

nţeleg însemnătatea lor și: nu



vingă şi să se disciplineze o generaţie, pentru ca să 
toate numai prin prisma intere- selor ei și de a o face să țină seama de nevoile şărei şi ale colectivităţi, 

„La noi se critică mult. Critica obiectivă este chiar ne- cesară. Să nu fie însă făcută pe nedrept şi cu patimă, 
Controlul nemulțumirilor colectivităţii îl au alegătorii i i aleși, adică Prin reprezentanţii suve- 
ranităţii poporului. Parlamentarii făurese legile, din 

„Mijlocul lor se aleg miniștrii, care: supraveghiază aplica- rea legilor şi bunul mers al statului. Dacă alegătorii şi 
conducătorii nu sunţ la înălțimea lor, mare parte din vină cade asupra Colectivităţei. Se și zice că . „conducătorii Sunt expresia colectivităţii și cetățenii sunt opera con- 
ducătorilor”.; Colectivit 

muncec, ele sunt hrănite şi îngrijite, ca să moară liniş- tite. pe | Pământul :munciţ și rodit de ele zeci de ani. Greașala comisă de colectivitate în ultimii 40 de ani, este "că mulți au părăsit tradiţia' și calea bătătorită. Au pără- sit credinţa din Vremea când cuvântul valora mai mult . 

și 1916=18,: câna s'a încoronaţ opera lor prin întregirea “ hotarelor: țării și strângerea la un loc a tuturor români- lor, marele ideal al fiecărui suflet romanesc. Cetățenii



  „moase şi plăcute. Cele vechi, 

în ultimul ti ixcar <ă fie i aa e 
ul timp, s'au lăsat să fie înşelați de cei fără ex- 

al xi » 
te părţi, poartă o mare vin 

omului şi „ani : 
ului și suveranitatea poporului. 
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eniență și azi 
penienţă şi nepregătiți. Aceștia ne-au dus la dezastrul 

din 7 
1940 cu urmările lui. Colectivitatea de la noi și din 

ă fiinâcă nu a înţeles înal- 

tu . a 

l spirit de acum 156 ani când s'a proclamat areptul 

anii ai Prin cuvintele spuse de Mihail Kogălniceanu în 

i 850 în revista Dacia Literară :. Aa 

înrățiesă noştri întradevăr primeau pe „străini, îi 

lor şi d ușa lor era întotdeauna, deschisă nemernici” 

însă ei meţilor, fără a-i întreba cine sunt, de unde vin, :. 

ce este nu împingeau pe compatrioții lor nu aruncau tot 

, pământean, ca să alerge cum facem noi după mode, . 

obiceiuri şi oameni străini. Erau mândri de obârşia și . 

naționalitatea lor. Numai cele străine sunt bune, fru- | 

( cele pământești, cele stră- 

moșești sunt acte, abuzuri, catahrismuri obiceiuri şi 

nărăviri. Toţi eugeniștii noștri ştiu franțuzeşte, unii şi 

nemţește, mai toţi cunosc literatura acestor naţiuni, mai 

ales pe romancieri. . Care oare sunt aceia, care cunosc. 

limba și literatura românească. Cum sunt așa cu ajective 

către literatura naţiei lor, care singură poate să le dea 

idee de faptele strămoşilor 10% de obiceiurile ţărei, de 

gustul şi duhul naţional“. 

Iată cum judeca generaţia de la 1848. 

Acestea sunt În linii generale învățămintele culese de 

țiilor actuale și vii- 

generaţiile noastre. Le lăsăm genera 

toare, cu urarea să facă mai bine ca noi şi să pună la 

pasul yremei, ceeace a rămas „înapoi, pentru că este o 

lege a naturei, care arată că nimic nu este veşnic, că 

totul este evolutiv şi că nimic nu se poate face cu sal- 

- mari decât le permite timpul și oamenii. 

ie 1941. 
| 

Ianuarie Ă 

Acest studiu este făcut în 1911 şi mam putut să-l pu- 

plic în perioada de dictatură dela 1928—44, când drep- 

omului erau încătuşate şi cugetarea suprimată. 

urile 
Da e
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UGETUL MICULUI AGRICULTOR 

O ; . 
tâţii pe nou Anteagt se luptă azi pentru aşezarea socie- 

0 ţară nu aze politice, economie? şi sociale. 

mentelor iu poate îi liniştită şi nu poate face faţă eveni- 

jelegere An rne, dacă înăuntru nu domneşte buna în- 

această int toate clasele sociale şi activităţile sale. La 

fiecare mi iște nu se ajunge decât dacă fiecare braţ şi 

atâta că : inte are de lucru şi dacă din muncă îi mămâne - 

Ă poate duce o viață omenească, el și familia lui. | 

a căt lipsa de lucru. creşte, cu atât muncă este mai 

diferi, plătită şi „cu cât disproporţia 
„de câștig dintre 

ele activități devine mai mare, CU 

se adânceşte prăpastia. 
a 

„Neinţelege
rea unora, setea qe câ 

cut ca ura să prindă rădăcini şi» pericolul să 

mai mare. 
| 

Prin aceste câteva rânduri, caut să . arăt care este 

i "modeste familii de agricultori, 

Am ales clasă rurală, pentrucă. Ă 

ulaţia. ţării noastre, pentrucă 

ea mai puţin plătită şi, 

de viaţă nu aduce . 

ştig a altora: âu fă- 

devină tot - 

minimum-ul necesar une 

compusă din 5 membri. 

ea reprezintă 80 ?/g. din pop 

este aceea, a cărei muncă este cea 

pentrucă mărirea standarăului 
ei 

după sine scumpirea vieţii celorlalte clase. 
nizarea muncii 

Acum 15 ani, în studiul meu „Orga 

agricole“, am aovedit că minimum-ul 
de trai al unei 

- asemenea familii ar fi de circa 70—80.000 lei anual, 

adică 61000 lei lunar sau circa 200 de lei pe zi- Cum 

însă, în plugărie nu se munceşte, ÎN cel mai bun Caz 

gecât 220 zile pe an, trebuie să câștige circa 360 lei pe 

A Da
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zi. Cu câţ copiii se măresc şi stau în casa părinţilor lor, cheltuielile Se mai scad cu sumele ce copiii le câștigă la 
Tândul lor, Dacă familia nu are copii, bugetul se reduce : la circa 0.000 lei Pe'an sau la circa. 230 lei pe zi. Azi, după 15 ani, se verifică, că bugetul este acelaș, chiar cu tendinţa ae a: se mări cu cât familia urcă spre un grad mai înalt de civilizaţie şi' de viață mai bună. „Acest buget poate părea unora că este prea mare, De- sigur, dacă rămânem la fărămițarea și la producţia de azi a Pământului, dacă milioanele de braţe nu se între- buinţează zi qe zi şi dacă nu ne organizăm ca produ-' sele agricole să capete adevărata lor valoare, acest bu- „get nu se poate echilibra și nerealizându-se. un echili- 
bru, starea Ipericuloasă de mizerie continuă, Ca întotdeauna Şi de data aceasta, mă mulțumesc cu 
mai puţin, nu sunţ de concepția să se sară dela piciorul 

Care este, în zilele noastre, venitul unui gospodar 
„ agricol ?. Care este Venitul capitalului plasat în exploa- 

tări agricole ? Nu trece de 2—3 "o. Cu atât nu se poate i 
cruri sunţ ştiute, pro- 

| Poate fi agricultorul liniștit când  opinca sa urcat 
“dela 50 lei la 300 lei, cămașa dela 60 lei la 350 lei ;-iar * * "grâul dela 40.000 lei Vagonul s'a urcat abia la 80.000 lei Vasonul ? Poate trăi şi poate fi mulțumit unul, care și-a Plasat capitalul în agricultură şi nu îi produce decât 2—3% câştig, pe când în alte îndeletniciri câștigul se urcă dela 150% Până la 1140%/4? Asemenea dispropor-
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ție şi stare d re ue "ue 
A - ... 

Î . 

'ucru trebuie să înceteze ȘI să se întroneze 

armonia î ga între activităţi. 

rea 
. , 

aerieni 
aa sar îmbunătăţi, 

dacă sar 

în cele 5 să câştige cât de puţin, dar să câştige ceva» 

6 luni de iarnă şi în zilele de ploaie că 

ajunge ca 

nu se lucrează la câmp. 

Susţin cu toată tăria, că a problemă se rezolvă 

chiar mâine. dacă ăria, că aceas: ă problemă se rezolvă 

Liniştea i Îi sar. da în mâinile celor ce 0 cunosc: 

păta până etească și pofta de muncă nu se va Tecă- 

agricultor s ce nu sc va ajunge „ca familia - modestului 

Acest 
ă aibă un venit de Circâ 80.000 lei anual. 

Net buget va oscila în sus sau în JOS după mersul s0- 

cial și economic al alcă irii 
sine. Odată 

rezolvită 
ie al alcătuirii 

5” “ mâine. 
ată 

din po Pope standardului de viaţă a celor 80 %/o 

şi pentru aţie, se va deslega mai ușor 

dana a celelalte clase și activități. 
ui 

alimentele 
şi materiile prime necesare - omului. 

se stabilește un punct de plecare şi de culcul pentru 

celelalte îndeletniciri şi nu Se merge în necunoscut. 

Trebuie să înlăturăm, cât mai este timp; un pericol»: 

care creşte din zi în zi precum şi credinţa, că agricul- 

torul este exploatat de celelalte activităţi, care nu I€-- 

prezintă nici: 20 9/0. 

Acest pericol există de mult şi nu se iau 

dicale eficace de înlăturare. Suntem datori 

cât mai curând. Să nu ne mulțumim 
numai € 

“Trebuie lecuită, boala şi se poate lecui. 

Să se pornească la treabă, să se ajute ce 

duiesc să facă pine. Să ieşim păcatele din trecut „Și 

de azi, când. se critică tot ce 
invidie şi 

pentrucă 
nu este făcut de ei, 

e nimic mai 

bun în loc. Si 

Românul este legat 

dihnă şi totuși nu sc desparte de văi 

a copilărit. 

Agricultura 
- pro- 

măsurile ra- 

“să o facem 

u dorinţe. 

i ce. se stră- 

deşi nu se pun 

de pământ, rabdă foame şi Neo 

le şi gealurile, 
unde



“ 
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Totuşi orice lucru și orice răbdare are un . sfârșit. Suntem datori cu toţii să ușurăm viața semenilor noștri Și să întărim temelia țării, 
Februarie 1941 („Universul“). 

ROMANIZAREA 

Acum 50 ae ani, citeam o Cuvântare a d-lui A. C. 
Cuza, ţinută în ' Camera Deputaţilor, prin care arăta pe- 
ricolul că elementul românesc este înlocuit de cel străin 
în toate îndeletnicirile și nai ales în meserii. | Ă “Documentele noastre ne arată că, în 1830—32 erau n 
Bucureşti 3269 Pegustori, meseriaşi şi mici industriaşi, 
din care numai: câțiva erau macedoneni, armeni, greci 

- dustriale numai un miliara șase sute milioane lei este capital românesc, Aceste întreprinderi întrebuințează 
219.000 funcţionari streini și numai 39.000 români, deși legea de încurajarea industriei din 1887, făcută de Jon C. Brătianu obliga pe cei ce se folosesc de încurajare, să 

- aibă 752% români, In comerț și alte. activități, situaţia este la fel ca: și în industrie, 

Marea noastră vină datează de peste 100 de ani, Jar în ultimele decenii, Tăul s'a adâncit mai mult, pentrucă 

lor, preoţilor, "învăţătorilor Şi gospodarilor înstăriți nu se îndreptau spre negoț și meserii, ci preferau să fie  



  

203 . 

, avocați 
, , , . 

ţi, funcţionari, profesori, preoți sau " învăţători. 

Dru AO 

mul greşit și goana după funcţionarism s'a constatat 

de mul 
. 

spunea ie vreme, căci de mai bine de 70—80 de ani se 

că „Românul se naşte bursier, trăeşte funcţionar 

e vedea 
Şi . 
aria ce pensionar + Cercetând trecutul, se poate 

către orofe tau cei de atunci ca să, îndemne - tineretul 

sionism, iar nu numa! către 

coaie de ani, copiii cari urmau şcoala comercială, 

tiţi oii e şi chiar cea de agricultură, erau soco- 

cra rusi i pe când realitatea. *% alta Și la mulţi le 

şine să se înscrie in aceste școli. 

„Greşala sa continuat până : acum câţiva ani, când 

pentru a îndemna pe copii la şcolile profesionale li sa 

„schimbat numele în licee, adică să se prindă elevii . cu 

arcanul, în-loc să vină cu plăcere sau cu dragoste de 

meseria lor. Cred că este și vina profesorilor, cărora. le 

este ruşine să fie la altă şcoală are 

numele de liceu sau universitate. 

“Este un ansamblu de greşeli ale părinţilor, că nu au 

știut să arate drumul ce ţrebuie să apuce odraslele lor, 

ale profesorilor, care nu au desvoltat în elevi dragostea 

şi idealul îndeletnicirilor lor şi, în-fine, ale unor con- 

ducători politici, care nu au luat-măsuri să se ajute 

elementul românesc. | - 

Streinii veniţi de peste 

așezat nestingheriţi la noi şi pri 

căpătat anumite avantagii, pe când mulţi To 

isbutit să le obțină. | 

Străinii au fost “încurajați şi îmbrăţișaţi de mulţi. 

Cum încerca, însă, un român sau un Srup qe români să 

înjghebeze ceva li se puneau 

aveau nici un ajutor din Ppâ 

noastre economice. Dacă nu săreau 

criticau şi îi descurajau. 

ez 1 voind să dea un exc | 

unde se desfăceau produsele Domeniilor Co- 

nouă, 
n diferite mijloace au 

mâni nu au 

rtea conducătorilor 
vieţii 

pe ei, cel puţin îi 

fel de felde obstacole și nu: 

plu, a deschis 

funcţionarism. 

"decât aceea, care poartă : 

mări şi nouă țări sau !



.se îndreaptă lucrurile. Vorbim şi ne: văităm de 60—10 de ani, dar:vom rămâne tot în- starea aceasta încă multă „vreme,. dacă nu ne vom schimba mentalitatea : și nu se “Vor lua măsuri. drastice şi. eficace. e Românizarea nu. se face. peste noapte, dacă. voim -să 

compromite o faptă bună. Avem chiar. astăzi. instituţii "românești, care nu.dau roadele corespunzătoare scopu- “lui pentru. care au fost înființate, din . cauza oamenilor “care le. conduc, . 

Aprilie 1941. („Universul“). 

PROBLEMA SALARIILOR 
In toate ţările ca și la noi.se discută minimum-ul de salarii. - Este problema cea mai. vitală şi care cere o rezolvire cât mai neîntârziată, Deslegarea ei nu este “Ușoară, din. cauza lipsei de. înţelegere a „oamenilor. Mulţi miniștri de finanțe au fost dornici să asigure un standard 'de viață ridicat funcționarilor. Și lucrătorilor. Nu au putut s'o facă, pentrucă de câte ori au cerut fune- ționarilor, să : reducă 'Şi -să simplifice formalităţile, care 

publicul, apelul lor a fost zadarnic. - Dimpotrivă formalitățile . s'au înmulţit, cheltuielile au sporit iar leturile în multe :cazuri deveneau mici, din - 
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pricina scumpirei vieţii şi orele de lucru: se: împuţinau.” 

pe motive puţin temeinice, unele servicii ajungând să : 

presteze trei-patru ore de lucru efectiv, în loc de 8—10 

din cele. 12 ale zilei. 
Prin ore -suplimentare şi diferite . comisii, unii func- - 

ționari, puţini la număr, e drept, îşi creaseră 1—3 lefuri. 

pe lună, -ceeace a. adus fierbere şi nemulțumiri printre, 

colegii lor. _--u. a | N 

Vina o mai poartă și.mulţi conducători ai . statului, 

care neputând rezista cererilor, au numit noui funcțio- 

nari. Zilele trecute ascultam într "unul din. oficiile P. TI. 

T. din București discutând două funcţionare despre gre- 

utățile lor familiale. Una-se plângea că a trebuit să anga--- 

jeze o servitoare cu 3000 lei pe lună, plus mâncare, casă! 

etc. Se: ridica totul la. cinci- mii de lei cel puţin. : Leafa 

funcţionarei era de 6000. Le-am întrebat :- a 

— E bine să lași copilul pe mâna servitoarei? 

Au răspuns: 

—.iNu. Eram fericite când se zvonea că femeile mări- 

tate vor fi scoase din serviciu. Aș pleca astăzi după 10 

ani de slujbă, dacă leafa soţului meu . ar fi mărită : cu. 

2000 lei lunar. . Ma 

Aceasta este tragedia în care ne sbatem astăzi. 

Trebue să recunoaștem că 90 ?/> din lefurile funcţio-- 

narilor de stat sunt sub minimum unui traiu omenesc. 

- Mai trebue însă recunoscut, că 957 din funcţionari! şi. 

lucrători, nu au.puterea de a-şi înfrâna .plăcerile şi por- : 

nirile, care le creiază nevoi inutile. Oricine - are - drep- 

tul să facă _lux şi plăceri, în raport însă cu câştigul, 

situația socială şi vârsta. Societatea nu este datoare să 

plătească abuzurile și nesocotinţele fiecăruia. 

Pe la 1900 inginerul începea cu 400—500 lei lunar 

Trăia bine, ducea viaţă civilizată și mulţi puneau ceva 

la o parte, pentru că “erau oameni cu socoteală. -Nu-i. 

copleşeau patimile, plăcerile : și ambițiile. Nu de mult: 
îmi povestea un îuneționar, + că un coleg al său care se 

9
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trăgea din Părinţi onorabili şi modești dela țară, se plângea că nu poate trăi fără 100.000 lei pe lună. 

voe de noi dări și economii, funoţionarii şi pensionarii au fost cei: maj loviți, fără a se face discernământul, .. dacă leafa lor le satisface nevoile normale ale vieţii. Un semn al. vremei care mă îngrijorează este, că se repetă O -greșală din trecut, însă în 'sens invers. Să mă explic. | Au fost timpuri, când capitalul exploata munca ; azi , este pornirea ca munca să exploateze capitalul. Se uită însă că dacă capitalul -ar dispare, mulţi n'ar mai avea Pâinea pe a doua zi, iar civilizația sar nărui. Nedrep- 

drepte și morale, aşa cere așezarea Politică, socială” și 
Oricât sar urca leturile Și: salariile, dacă nu se mă- rește producţia, care eftinește viața, dacă fiecare: bogat 

. sau sărac nu-și restrânge cheltuelile în limitele venitu- „lui, orice strădanie este zadarnică. | e i , Producţia nu se poate mări, dacă Producătorul nu-și scoate cheltuelile şi nu-i. rămâne un câştig, care să-i asigure un standara de viață normal. Deasemenea. pro- 

+ 

Aprilie 1942. „(Universulr«) 
x 

BUCUREŞTI 
Recensământul 'făcuiţ de . Oficiul ' Central de Româ- „Mizare arată că în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Mol- dova sunţ 3295 întreprinderi particulare, care au cerut 
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prelungirea termenului de românizare ; iar în București, 

sunt 3888, adică mai mult decât în România veche. 

Statistica ar fi fost complectă, dacă ar fi arătat şi nu- 

mărul tuturor elementelor, care nu sunt autohtone, ro- 

mâne, ortodoxe și greco-catolice, iar nu numai ale evrei- 

lor. La cât se ridică salariile, diurnele, tanitiemele, divi- 

dendele, participările, etc., pe cap de român și pecapde 

străin. Numai aşa se va şti cu cât participă - elementul 

autohton la viaţa: economică. a ţării sale. Aceasta pentru 

„că ştiu un caz — ca acesta mai sunt multe — când un 

director străin al unei societăţi, pe.a cărei firmă era scris ' 

„românescă“. era plătit cu 24.000.000 lei anual pe când 

leafa a 500 de funcţionari, din aceeaşi societate abia se 

ridica la această sumă. In acel timp tineri ingineri ro- 

__mâni căutau de lucru şi când au avut norocul să găsea- 

“scă loc acolo, erau plătiţi. cu 3—5000 lei pe lună, mai 

puţin ca portarul, tot străin. e . 

Datele ne arată că mai toate activităţile s'au aşezat la 

București. S'a molipsit și viaţa economică de boala cen- 

tralizărei, ca și autorităţile statului. Aglomerarea ora- 

șelor a început să pună pe gânduri-pe mulţi oameni 

politici, sociali și economici din multe ţări. Caută mij- 

loace de a le descongestiona și a împiedica extinderea. 

Mulţi teoreticieni şi urbanişti susțin .că oraşele nu 

trebuesc să fie mai mari de 100—200.000. locuitori. Mai 

toţi susțin orașele de 20—50.000 locuitori. Industriile să 

nu fie instalate în orașe, să aibă cartierul lor cât mai: 

depărtat In centre mai mici, viaţa este mai uşoară. 

Ce caută să se instaleze în București atelierele 

trale ale căilor ferate române, cu atâtea mii de lucrători? 

Este mai normal ca. locomotiva sau vagonul, să fie re- 

parate la atelierul cel mai apropiat de locul unde s'a 

defectat şi să nu fie târite la sute de kilometri. Atelie-- 

rele de 100-—200 de lucrători au făcut proba, că merg 

bine, dacă inginerii stau lângă ele. Tendința la noi este 

de a: veni toată lumea la oraş. Exemplul cel mai clasic 

cen-



este: al]: medicilor, câna Sunt în București 3000 pe când în restul țărei numai 5000, 
* Cauzele sunt ştiute. Forurile de indrumare nu şi-au făcut datoria ; părinții, școala și îndrumătorii politici, sociali Şi economici. De. pe băncile școalelor practice au eşit funcţionari. Absolventele școalelor de moașe, menaj profesionale, agricultură, meserie, etc., în loc să fie 'ocu- | pate la cele ce au învățat şi pentru care a cheltuit statul, umplu “ministerele şi autoritățile de tot felul, îi | Publicaţiile de specialitate scot în evidență, “că nu | 

S'a dat semnalul de mai multe decenii; că sunt între: prinderi ce aveau 9800 străini ; iar consiliile de admi- nistraţie nu aveau urechi qe auzit. 
a „Pentru că meseriile particulare cer 8—12 ore de lucru efectiv, zi de zi, și de multe ori şi în zilele de sărbă- toare, a făcut pe mulți să le ocolească şi să prefere. funcțiunile uşoare şi fără răspundere. | 7 - Ca să revenim la Bucureşti, vedem, că cele 3395 de întreprinderi care au ceruţ prelungirea termenului .de.. românizare ocupă 143.225 qe: persoane, pe când cele 3499 de întreprinderi din întreaga țară ocupă 58.012, deci de „două ori mai puţin. ca Bucureștii. Fără să mai socotim întreprinderile Curat românești și altele deși străine nu au fost trecute în statistici, | | „Cele de mai sus ne arată neapărata, nevoe de a se re- vizui organizarea tuturor activităţilor din Bucureşti, de 

Iunie: 1942 („Universul“).  
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REVIZUIREA PLANULUI NOSTRU AGRICOL 

Sporirea producţiei la hectar preocupă de multe de- 

cenii. pe agricultorii "noștri. Producție mai mare însem- 
nează muncă, investiţii și cheltueli, care cheltueli sunt. - 

cu prisosință, acoperite, dacă produsele se desfac la pre- 

țuri bune. De preţ atârnă orice progres al exploatărilor 

. agricole şi' tocmai preţul nu a găsit deslegarea. Această 

problemă trebue soluționată cu. orice chip și cât mai 

curând. :: x ! . - 

Imprejurările din ultimii 70: de ani cu mici intervale, 

au fost vitrege pentru agricultori. Am apucat timpuri 

când se vindea grâu, ca: aurul, cu 5 lei suta de kilograme, 

perechea de boi cu 100 de “lei, vaca cu. 25 lei, puii de 

găină cu 25 bani, oul cu 5 bani, untul topit cu doi lei : 

kg;, iax ziua de lucru se plătea în unele locuri cu 30 bani i 

cu mâncarea omului. In aseînenea condițiuni ce rămâ- 

nea agricultorului pentru înzestrări şi  ameliorări ? 

Totuşi acum 42 de ani se pornise un mare curent pen- 

tru a. se trece dela agricultura extensivă la cea inten- 

sivă şi la industiializarea celor mai multe materii prime 

produse de ea. Se punea mare nădejde în foloasele băn- 

cilor populare, a obștiilor și a cooperativelor de tot fe- 

lul. Pe atunci său construit cuptoare de uscat fructe și 

zarzavaturi, s'au instalat fabrici de conserve pentru 

carne, legume şi fructe. De oarece consumul intern nu. 

aprecia asemenea produse şi fiindcă nu se găsiseră pieţe Ă 

de desfacere peste hotare, multe din ele după puţini ani 

au închis. obloanele, pentru ca unele să le deschidă în 

zilele noastre, când produsele au fost plătite cât se cu-. 

vine. Aceeaşi soartă au avut-o creşterea gândacilor de 

mătase, a păsărilor și a vitelor. 

Greşala trecutului ca și-a prezentului este că se stă- - 

rue în culturi, care nu răsplătesc munca plugarului. Plă- 

tim cu zece vagoane de cereale un vagon de articole in- 

| 14
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- dustriale, din 'care cea Mai mare parte din ele sar'pu- 
„tea produce la noi. | | 
Pentru a face în viitor agricultura mai rentabilă și a-i 
mări producţia trebue ca furajele să se urce dela 700.000 
ha, la cel puţin 850.000 ha., plantele alimentare dela 
300.000 la 900.000 şi plantele industriale dela 500 mii la 

"1.000.000 ha. 
Câtă vreme populaţia noastră are nevoe de îmbrăcă- 

minte şi ca să nu atârne de import, ar fi o mare gre- - şală să nu ajungem cât de curând la cultura a 300.000 
ha, de bumbac, 150.000 de cânepă și 100.000 de'in.. . 

Este nevoe de asemenea să se urce și suprafaţa fura- 
jelor la 850.000 ha., fasolea la 100.000, cartofii la 300.000 
mazărea la 200.000 și-orezul la 150.000 ete, | 

Trecând la. culturi mai rentabile şi. întemeind în inte- 
riorul ţării industriile care prelucrează materiile prime și procură uneltele şi maşinile agricole, numai atunci se va putea desvolta și mări producția la hectar. „Expe- rienţa celor 60 de ani din urmiă cred că ne-a lăsat multe învățăminte, de care e bine să se ţie seamă, şi anume 
că o ţară trebue să-și așeze temelia pe cele patru mari grupuri de industrii, formând baza economică şi socială 

"şi anume: industriile. alimentare, cele de îmbrăcăminte, de construcții şi cele de unelte și mașini agricole, organi- 
zând în acelaş timp și: desfacerea. Mai susțin unii- și azi, că nu' se pvate întemeia o industrie, dacă nu se găsește . 

„materia primă în ară. Timpul a dovedit că este o idee > greşită, căci multe ţări care nu posedă bumbac, lână, 
păr şi aduc 'minereuri din alță parte, au totuşi. fabrici. 

“prospere de pânzeturi, stofe, mașini şi. unelte. „Ele au trebuit să le întemeieze pentru a da de lucru brațelor de 
muncă” și de a plasa capitalurile disponibile. Pentru noi 
problema este și mai uşoară, de oarece avem. materii 
prime şi minereuri, care cer a fi prelucrate, avem braţe 
ce umblă după muncă, economii de plasat, ce s'adună în 
fiecare an şi combustibilul necesar care de multe ori se



"comunei și hrană pentru săteni... 

“cu orez produce 30 la 100 mii ei. 

- pe valea Oltului. 

2U 

desface” pe preţuri 'derizorii. Nu producem ca să intrăm 
3 x __ . 
n concurență cu alte țări producătoare. pe pieţele mon- 

-diale. Mărfurile ne trebuesc pentru. înzestrarea agricul- 

urii, industriei și comerțului românesc. Munca naţio- 

nală trebue să câștige atât, încât să poată avea un stan- 

dară de viață mai ridicat şi să asigure boala, invalidi- 

tatea și bătrâneţea muncitorilor. 
Producţia nu se poate mări decât dacă preţul mărfei 

plătește munca, şi pentru a ajunge la . acest scop este 
nevoe de ase revizui planul activităţii noastre agricole, 

industriale și comerciale. - - - 

Noembrie 1943 „Universul“) - 

- SCRISOARE 

București, 15 Noembrie 1942, 

“Domnule Trandafir, ae 2. 

-- Specialiștii susţin că valea: "Oltului este cea mai bună 

„pentru eleștee de pește şi bazinuri pentru cultura ore- : 

-zului. Pe acolo curg isvoare, care. se pot aduna, ” iar dacă 

nu sunt, se aduce apa prin canale din Olt. . 

Dorinţa mea este ca fiecare comună dela Casa-Veche 

la -Dudu să aibă eleşteul ei cu peşte, care produce venit 

- Munca nu e grea și 

cheltuiala mică, o poate face: oricine. Pogonul cultivat 

woi aduce 
Dacă ne va ajuta Dumnezeu în' primăvară, 

poate face 
un inginer specialist, care să studieze ce -se 

Sfătueşte-te cu Jocuitorii ain sat și cu toţi uniţi, întrun 

singur gând, să începeţi lucrările, 

“d-voastră vă vor binecuvânta. 

Dacă vă decideţi să începeți ceva, 

cole şi prefecturei, să puie în studiu acele lucrări. Se vor 

“pune în valoare zăvoaele, prundurile, ; se. vor seca mlaş- 

pentru care copiii 

cereţi camerei agri-
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tinele, sâiurile și orice! pământuri pierdute azi în lunca Oltului. a - 
Va fi un şir de eleștee și canale care vor aduna apele 

de pe 120 km. de:la Casa-Veche la Dudu. 
Satele Şi locuitorii lor nu se vor ridica, decât prin 

muncă şi bună chibzuială. Si 
Acum este iarnă, aveţi destul timp să vă puneţi la cale 

toate cele ce sunt de folos. | 
“Oamenii să pună cânepă, in și bumbac în primăvara. 

viitoare. | - 
„Să-mi spuneţi și mie, vă rog, ce aţi hotăriit. 

„Vă dorese sănătate şi tot binele, 

ă AL. ALIMANEȘTIANU 
Preşedintele Partidului Naţional-Liberal din Olt: 

RADIQ !N ORGANIZAREA STATULUI 
Intrebuinţarea radioului a devenit cel mai practic și. eftin mijloc de comunicare. Prin el se scurtează spaţiul. 

și timpul, o a o 
Radio trebue introdus. în. toate administraţiile și ins-. 

„tituţiile statului. Poșta, telegraful, telefonul, șoselele, 
“circulaţia, etc., vor -fi “astfel mult ușurate. Ordinele se 
vor. transmite mai repede, iar măsurile pot fi luate ime-: 
diat. Sute și sute de kilometri vor fi scurtate şi în colțu- rile cele mai ascunse ale munţilor dispoziţiile vor ajunge în câteva secunde, pe când în zilele noastre, luni  dea- rândul aceste. localităţi Stau izolate. | , „Cred că'nu mai există nimeni, care să nu fie convins, 
că nici o activitate nu poate mergebine, dacă mecanis- 
mul ţării, adică : aplicarea legilor, respectarea lor și li- 
niştea nu domnesc şi nu funcţionează normal. Acestea 
cer execuție şi control, zi de zi şi minut de minut. Radio 
este mijlocul cel mai bun, în vremurile noastre, pentru a ajunge la acest scop. .Bâjbâelile şi întârzierile sunt ra-: 
cilele de care suferă în genere bunul mers al unui stat.-
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„Dacă mecanismul administrativ funcţionează cum tre- 

buie, se economiseşte 602/ din timp și cheltueli, iar 

populaţia este ferită de multe neajunsuri şi neplăceri. 
Trecutul ne-a dovedit că multe măsuri bune n'au dat 

rezultatul dorit; ba unele au ajuns la efect contrariu, 

numai din cauză că nu s'au luat măsurile necesare de a 

se pune. în aplicare. 

Pentru a fi siguri de reuşita | acestei organizații, tre- 

buesc luate măsuri, înainte dea se pune în aplicare: 

Să se înființeze fabrici pentru aparate de radio, .de 
acumulatoare, baterii, lămpi, stații de încărcare, în fie- 

care județ, pe centre cât mai apropiate, crearea atelie- ' 

relor ambulante pe automobil 'pentru controlul şi repa-. 

rația aparatelor în fiecare judeţ, şcoală-atelier pentru 

repararea aparatelor, școală pentru formarea funcționa- 

rilor care manipulează aparatele şi primesc . ordinele date 

Prin radio, fixarea orelor și programul de transmitere, 

registrul unde se transcriu dispozițiunile date prin radio 

și care va forma în viitor unul din dosarele cele mai im- 

portante. Controlul de funcţionăre să fie pe cât se poate 

mai sever. | 

Mă opresc aci, deoarece această chestiune trebue dată” 

pe mâna specialiştilor, care să studieze măsurile de luat 

înainte de a se pune în aplicare şi să îndemne în ace- 

laș timp pe cei în drept să înfăptuiască această organi- 

-zaţie cât mai curând. Orice “întârziere pricinuește pagube 

statului, judeţului şi comunelor. | 

"“ Radio, în afară de întrebuinţarea lui în administrația 

statului, poate servi tuturor. celorlalte activităţi. Minis- | 

terul instrucției, al culturii, al lucrărilor publice şi mai 

ales al agriculturii, ar avea la dispoziţie instrumentul 

cel mai desăvârşit. Cât timp, câte deplasări, câte aglo- 

merări şi câte cheltueli nu s'ar economisi ! Căile ferate, 

- navigația, automobilul și acum în urmă aeroplanul au 

adus mari servicii circulaţiei și transporturilor faţă de 

: întrebuinţarea calului și a Boului. Radio mai poate fi
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întrebuințat și ca mijloc de răspândire, fiind ascultat în acelaș timp de milioane de oameni. Țările ce vor ști să se folosească de acest admirabil mijloc de transmitere, vor face de sigur pași de neînchipuiţ pe tărâmul admi- nistrativ, cultural, economic Şi social. 

Decembrie 1942 („Universul“). 

PLANUL AGRICOL ŞI INDUSTRIAL 
Suntem în' preajma secerișului. Se impune alcătuirea. planului de culturi pentru campania 1943—44. La alcă- tuiren acestui plan, atât ministerul agriculturii cât și fie- cart exploatare în parte trebue să ţină seamă de consu- mul intern și de produsele ce se desfac cu .preț peste _Braniţă, pentru că din. valoarea lor se plătesc mărfurile ce suntem siliți să importăm. Mai trebuesc avute în ve- | dere încă două probleme de mare importanţă pentru noi și anume: Prea marea fărămițare a pământului și lungul timy dela Noembrie la Martie de puţină activitate a Plugarului. Din cauza fărămițărei pământului Sa ajuns „ a circa 1-500.000 de gospodari, să nu mai poată avea „vitele şi inventariul absolut necesar unei bune exploa- tări.: Lunile de iarnă ocupă prea puţin chiar pe capul de, familie, pe când cele 2__3 braţe ale copiilor stau și con- sumă fără nici o activitate. Pentru:a se ocupa braţele zi „ de zi și oră cu oră, trebue trecut fără întârziere dela agricultura extensivă la cea intensivă. Populaţia are ne- voe de hrană şi pe lângă cereale trebuesc mărite. su- Prafețele cultivate cu plante alimentare. Având nevoe de : îmbrăcăminte, de încălțăminte, să se extindă semănătu- rile cu plante industriale. De asemenea sănătatea pu-: blică bazându-se pe higienă, hrană, locuinţă şi medica-: mente, să se cultive plante medicinale. - a O agricultură nu se concepe fără 'creşterea vitelor și a. ăi desvolte Suprafeţele cu furajere. 

păsărilor, deci”să se 
„-ulturile ce se. fac azi în cea mai mare parte a ţării, ,
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chiar în timpul dela Martie la Noembric, nu ocupă zi 

de zi şi oră de oră pe plugar. Orice oră pierdută este o 

pagubă pentru individ și pentru economia generală a ţării. 

Proprietatea mare, care producea mai mult la hectar, 

a scăzut la â%/0. A trebuit să se ajungă acolo, căci așa 

cereau interesele sociale și naţionale ale ţării. Expro- 

prierea s'a făcut pe principiul că pământul îndeplineşte 
o funcţie socială; deci cel ce-l stăpâneşte, estenu numai 

în interesul lui să-l muncească bine ; el are însă și înda- 
torirea economică şi socială să producă mult, eftin și de 
hună calitate. , 

Zilele trecute treceam cu trenul spre Timișoara. Re- 

colta intre Piteşti și Costești era mai bună ca de obiceiu 

cu mult însă sub nivelul recoltei acestui an bine cuvân- 
tat. Totuşi se vedea şi anul acesta lipsa unci griji pen- 
“tru o muncă bine făcută, 

De zeci de ani se stoarce din acest pământ tot ce poate 

„da, fără a-i da în schimb îngrășăminte sau odihna ne- 

cesară. Cu 16 aniîn urmă, Vintilă Brătianu a cerut mi- 

nisterului agriculturii, să se dea gratis îngrășăminte la 

câte douăzeci de plugari mai, gospodari din 20 de comune 

din patru județe unde pământul este mai sărac. Intre ele .. 

era și regiunea aceasta. Se căuta să se arate prin fapte ce 

însemnează îngrăşămintea şi munca bine făcută. Totuși 
au trecut ani peste ani și mulţi nu s'au pătruns de ceeace 

trebue să facă. Se impun măsuri de luat în această che- 

stiune. In anul acela ministerul agriculturii nu a putut 

avea decât câteva sute vagoane de îngrășăminte chimice, 

de oarece fabrica vânduse în. Grecia 3500 de vagoane. 

Grecii hrăneau pământul şi culturile agăţate pe coastele 
de pe dealurile pleșuve şi sărace de acolo cu îngrăşă- | 

minte de la noi, pe când aici. multe pământuri secătuite | 

stau părăsite. 
Planul agricol trebue să meargă mână în mână cu un - 

Plan industrial. Agricultorii nu pot lucra bine pământul
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întrebuințat și ca. mijloc de răspândire, fiind ascultat în acelaș timp de milioane de oameni. Țările ce vor ști să: se folosească de acest admirabil mijloc de transmitere, „Vor face 'de sigur paşi de neînchipuit pe tărâmul admi- nistrativ, cultural, economic şi social. 

Decembrie 1942 („Universul“). | N 

“PLANUL AGRICOL ŞI INDUSTRIAL 
Suntem în' preajma secerişului. Se impune alcătuirea. planului de culturi pentru campania 1943—44. La alcă- tuiren acestui plan, atât ministerul agriculturii cât și fie- „Cart exyloatare în parte trebue să ţină seamă de consu- „mul intern şi de produsele-ce se. desfac cu - preț peste graniţă, pentru că din. valoarea lor se plătesc mărfurile ce suntem siliți să importăm. Mai trebuese avute în ve- dere încă două probleme de mare importanță pentru noi şi anume: Prea marea fărămițare a Pământului și lungul timp dela Noembrie la. Martie de puţină activitate a Plugarului. Din cauza fărămiţărei pământului sa ajuns ca circa 1.500.000 de gospodari, să nu mai poată avea | vitele şi inventariul absolut necesar unei bune exploa- - tări.- Lunile de iarnă ocupă prea puţin. chiar pe capul de, „ familie, pe când cele 2—3 braţe ale copiilor stau și con- sumă fără nici o activitate, Pentru:a se ocupa braţele zi -.. de zi şi oră cu oră, trebue trecut fără întârziere dela agricultura extensivă la cea intensivă. Populaţia are ne- „„Voe de hrană şi pe lângă cereale trebuesc mărite. su-: prafețele cultivate cu plante alimentare. Având nevoe de " îmbrăcăminte, de încălțăminte, să se extindă semănătu- rile cu plante industriale. De asemenea sănătatea pu-: blică bazându-se pe higienă. hrană, locuinţă şi medica- .. mente, să se cultive Plante medicinale. E , „O agricultură nu se concepe fără 'creşterea vitelor și a. Păsărilor, deci“să se desvolte suprafețele cu furajere. Culturile ce se: fac azi în cea mai mare parte a ţării,:
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chiar în ti 
de i i tiropul dela Martie la Noembrie, nu ocupă zi 

pagubă pantei ăi E plugar. Orice oră pierdută este 0. 

Proprietatea 
ivid şi pentru economia generală a ţării. 

a scăzut la poa Ai care producea mai mult la hectar, 

cereau interese A trebuit să se ajungă acolo, căci așa 

prierea sa făc sociale şi naţionale ale ţării.  EXpro- 

o funcţie socială: pe principiul că pământul îndeplineşte 

în interesul lui ă; deci cel ce-l stăpânește, este nu numai 

toiirea cconorai să-l muncească bine ; el are însă şi: înda- . 

bună calitat ică și socială să producă mult, eftin şi de 

e. 

agrilele trecute treceam cu trenul, spre. “Timişoara. 
Re- 

cu mult îns itești și Costeşti era mai bună ca de obiceiu 

tat. Totu ă sub nivelul recoltei acestui an bine cuvân- 

și se vedea şi anul acesta lipsa unei griji pen- 

“tru o. muncă bine făcută. 

e din acest pământ tot ce > poate 

mb îngrășăminte sau odihna ne- 

mă, Vintilă Brăţianu â cerut mi- 

nisterului agriculturii, să se dea gratis îngrășăminte la 

câte douăzeci de plugari mai, gospodari din 20 de comune 

din patru judeţe unde pământul este mai sărac: Intre ele -. 

era şi regiunea aceasta. Se căuta să se arate prin fapte ce 

însemnează îngrășămintea 
şi munca bine făcută. Totuşi 

au trecut ani peste ani și mulţi nu s'au pătruns de ceeace 

trebue să facă. Se impun măsuri ae luat în această che- 

stiune. Inanul acela ministerul agriculturii nu a putut 

avea decât câteva sute vagoane d de îngrășăminte chimice, 

de oarece fabrica vânduse în Grecia 3500 de vagoane. 

Grecii hrăneau pământul şi culturile agăţate Pe coastele 

de pe dealurile pleşuve şi sărace de acolo cu îngrăşă- 

minte de la noi, pe când aici multe pământuri secătuite 

stau părăsite. 

Planul agricol trebue să meargă mână în mă 

plan industrial. Agricultorii nu pot lucra bine 

De zeci de ani se stoarc 

cesară. Cu 16 aniîn ur 

ână cu un 

pământul
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fără vite, unelte, maşini și credit. In ceea ce privește: 

meseriile și industriile în legătură cu furnizarea inven- 

tarului agricol, nu li s'a dat atențiunea cuvenită. Ea este 

“temelia muncii şi orice sacrificiu ar cere, trebue făcut 

-pentru folosul general al ţării. Din an înan, argicultorii 

„vor fi forţaţi, de concurența mondială, să întrebuinţeze 

“unelte şi maşini mai perfecționate, care înlocuese muncă -. 
omenească şi braţele devin libere. Populaţia rurală fiind 
mai prolifică acest surplus se măreşte din. an în an. 

Pentru a.le ocupa trebue să cultivăm suprafeţe mai mari 

cu plante cerând mai multe zile de lucru şi aducând -un 

"profit mai mare. 

Meseriile, industria şi comerţul au menirea să ocupe 

| braţele rămase disponibile la sat. Organizând aceasta ar 

„aduce şi marele folos că s'ar produce în ţară mărfuri pe 
care le importăm și a căror! materie primă o avem. Sar 

descongestiona sau în ori ce caz, s'ar împiedica aglome- 

„rarea orașelor, dând de lucru chiar în sate sau în regiuni 
- apropiate. Să nu se uite că 920/0 din proprietate este în 

mâna micei exploatări din care jumătate din populaţia 

ării ce o muncește nu-și poate agonisi un traiu pentru - 

„un standard de, viaţă. mai ridicat. Se poate ajunge acolo 
de oarece avem materii prime, combustibil, mână de lu- 

'cru și chiar capital. Am susținut și susțin că pentru în- 

„treprinderile bine conduse se găsesc capitaluri și la noi. 

Populaţia agricolă alcătueşte patru părţi din cinci ale 

ţării. „Aceasta arată grijă ce trebue să avem pentru agri-. 

cultori: Una din primele griji este întemeierea indus- 

_triilor, care procură instrumentele, maşinile și produ- 
_“sele-pe care se razimă cultura “pământului. - ! 

Timpurile prin care trecem .cer ca fiecare verigă. E 

lanţului care alcătuește viața politică, economică, Scială 

- a unui stat, să fie.cât mai sănătoașă și să fie legate între 

ele, spre a 'fi mai puternice. 

Planul de cultură trebue alcătuit în așa fel încât munca 

| agricultorului să fie răsplătită şi preţurile produselor să



2117 

ate ține piept jocului! liber al ofertei și al cererei. se. 

-omă ajunge acolo punând în aplicare lozinca poporului * 

omân: „Prin mintea şi prin, braţele noastre“. 

: Iulie 1943. („Universul“). 

RISIPĂ ŞI NEPREGĂTIRE a 

| _ a acesta a fost în câteva regiuni din țară o recoltă 

cu saise, extraordinară, In „multe localități s'au vândut 

- in orăvălii i ogramul, pe când în București se desfăceaii 

60__100 ia : ioşcuri. și pe stradă, în acelaş timp, Cit 

io: . ructele, împreună cu legumele constituesc” 

„AMP. de 9—10 luni ale anului, alimentele cele mai hi- 

a glenice şi necesare populaţiunei noastre. Sunt sigur că 

în satele unde s'au dat caisele la porci, sunt puţine case 

unde se găsesc borcane cu magiun sau câteva kilograme 

| îructe uscate, dacă nu în cuptor, cel puţin la soare, cum 

- făceau bunicii noştri. Ne-am lenevit, ne-am învăţat să vie 

totul deagata. Ă o ” 

Aceasta dovedeşte 

plantarea pomilor fructiferi sau 

de zarzavat, fără a nu se lua măsurile necesare pentru 

ca munca producătorului să fie răsplătită, iar consuma- 

torul să nu plătească prea scump. Neluându-se aceste” 

| măsuri și nefăcându-se organizaţiile. necesare, se descu- | 

- rajează. producătorul în paguba consumatorului. 

Se întâmplă ceeace s'a petrecut cu cânepa, inul, bo- 

4 producătorii stăteau cu maria 

deşi ocuitorii 

că nu este destul să se îndemne la 

la. întinderea grădinilor 

.A   
rangicul, ricina, etc., cân 

în magazie și nu întreba nimeni de ea, 

țării aveau nevoe de ele. | a 

Cultura fructelor şi a zarzavaturilor cuprind 

gere, selecţionare, păstrare, împachetare, transport, des- 

tacere, cuptoare ae uscat, cazane de fiert, fabrici de Ccon- 

serve, pivniţi, magazii, centre. de colectare. frigorifere în 

| orașele de desfacere şi dacă se exportează, în punctele 

“sau porturile de expediere. O bună valorificare mai cere* 

e: cule- 

- 
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“zahăr, tablă, carton, borcane, unelte, mașini, instalaţii 

ate. Cuptorul de uscat fructe, zarzavat şi cazanele de fiert 

nu -trebue să lipsească din cele mai multe comune din 

țară. Aici este rolul cooperaţiei, al asociaţiilor şi al ob- 

știlor. Aceste organizaţii dacă ar fi bine alcătuite, ar avea 

de iucru dela coacerea cireşelor, a legumelor şi până 

toamna” târziu. . : 

Fără asemenea organizări multe din produsele noastre 

se irosesc şi miliarde se risipesc de- pomană. Puţini își 

dau seama de venitul pe care le-ar avea ţara din cei 
2.400.000.000, litri lapte de. vacă (afară de cel de .oaie, 

capră, bivoliță) a căror valoare la preţurile actuale trece 

peste 100.000.000.000 lei. Câte zeci de mii de energii nu 

și-ar câştiga viaţa muncind în această îndeletnicire ? 

De 60 de ani aud spunându-se că străinii ne copleşesc 

și ne iau tot câştigul ; ceeace este adevărat: 

Se discută âcademiceşte, însă măsuri nu se iau. 

- Tristul adevăr s'a constatat cu ocazia naţionalizării 

activităţilor româneşti, când s'au găsit puţine elemente 
pregătite şi specializate. Cei mai mulţi din tinerii noştri 

eșiți de pe băncile şcoalelor profesionale, nu se duc la 
cariera pentru care au fost pregătiţi şi-pentru care statul 

- a cheltuit atâţia bani prin contribuţia cetăţenilor. 
„ Găsim licenţiaţi, bacalaureaţi sau absolvenţi ai şcoale- - 

lor profesionale și chiar moaşe şi infirmiere mai cu seamă, 
mărind numărul funcţionarilor în ministerele instrucției, 
al industriei, al sănătăţii, al cooperaţiei, în loc să fie tri- 

miși chiar de ministerul respectiv, la îndeletnicirile pen-. 

tru care au fost pregătiţi. 
Mai toţi. aceștia strigă împotriva străinilor, dar. nu. se 

„duc să facă ceeace fac ei. Acolo însă, se cere muncă, pre- - 

- gătire,- energie şi pedeasupra răbdare. Citeam zilele tre- 

cute că, se primesc în posturile de pretor licenţiaţi în 
"litere şi Acdaemia de Comerţ. Notaţi Academia de Co- 

merţ. — și fug de profesiunea ce şi-au ales-o. Preferă 

- slujbe uşoare, unde se plâng de leafă şi evită pe cele 

e
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cate le-ar aduce venit mai mare, fiincă le-ar cere muncă 

și răspundere. 
! “ unca 

, Vina 0 poartă părinţii, pentru că nu ştiu să piegă- 

tească şi să îndrumeze copiii. 
. 

„Am citit în Universul un fapt îmbucurător că două 

licenţiate în litere şi o absolventă de conservator au des- 

CilS O băcănie, 'şi pentru că se ocupă cu interes de me- 

seria lor, le merge foarte bine. Invățămintele ce trebuesc 

irase sunt că școlile de agricultură, de meserii, de indu- 

strie, profesionale, de comerţ şi căminele de tot felul, 

să-și alcătuiască în așa fel programele, câ elementele -ce 

ies de pe băncile lor, să meargă în profesiunile alese, şi 

la muncă activă, iar nu să încline spre funcţionarism. Nu 

este destul să se plângă că li se ia pâinea din gură de 

streini, ci trebue să se înfigă la ocupațiile productive, 

depunând o muncă stăruitoare, care să întreacă pe stră- 

ini. Numai aşa. vom pune stavilă risipei şi vom câștiga 

locurile pe care ni le-au ocupat alţii din cauza nNepre- 

gătirii noastre. 

“Septembrie 1943. („Universul”). 

CASA BĂTRANEŢEI 

Mulţi dintre oameni, bărbaţi şi femei, în ultimii ani 

ai vieţii lor nu au cămin, copii sau rude, unde să-şi 

sfârșească zilele. Societatea este deci datoare să ia măsuri 

ca aceste fiinţe să nu*moară în. mizerie și suferințe. Ca- 

lea de a le veni în ajutor, este crearea unei instituţii : 

„Casa Bătrâneţei“. 

La. început se vă în 

sau mai bine spre â nu s 

calitate din judeţ. Cu timpul, cân 

r, casele să fie cât mai aproape de locurile unde 

şi poate unde mai au rude. Acolo bătrânii şi 

-și odihnească tru- 

fiinţa numai în capitalele de “judeţ 

e aglomera oraşele, într'altă l0- 

a se vor înmulţi nu- 

mărul lo 

au trăit 

invalizii se găsească un pat, în care să 

pul și să-și aline suferințele de la sfârşitul vieţii.
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Această organizaţie socială, absolut necesară, să nu 
sperie pe nimeni, căci dacă sar revizui organizarea noa- 
stră de stat şi sar controla anumite instituțiuni, se vor 

"găsi mijloacele pentru a se spori lefurile unor categorii 
-de funcţionari și de a se înfiinţa Casa -Bătrâneţei. In afa- 
Tă de aceasta, s'a dovedit e ăromânul este milos și că-l a- 
ting suferințele altora. Soldaţii și populația noastră au 
rupt din bucata lor de pâine, ca s'o dea celor în sufe- 
rinţă, chiar când erau prizonieri ai armatelor inamice. 
Românul este darnic, însă cere ca darurile lui să se ducă 
acolo unde trebue și pentru ce au fost date. 

Casa Bătrâneţei se poate începe imediat, de către stat 
în colaborare cu județul, comuna și instituţiile existente. . 
Acestea trebuesc să lucreze împreună, iar nu să tragă 
una la dreapta și alta la stânga sau să ia dispoziţii dău- 
nătoare bunului mers, . . 

Sunt de părere și chiar este absolut necesar, ca fiecare 
fiu al ţării, bărbat sau femeie, începând de la vârsta 
când poate avea o capacitate contributivă, dacă nu ur= 

„mează o școală sau nu este. un ucenic, să plătească o 
" dare, cu gradație după vârstă şi venit în folosul colecti-. 
vităţii. Dacă fiecare ar fi prevăzător Şi societatea ar fi în 
așa fel organizată, ca orice braţ să aibă de lucru zi de 
zi, iar munca să fie astfel plătită, ca să poată duce un 
traiu omenesc, civilizat, dar nu luxos și să aibă asigurată 
întreţinerea familiei, creşterea copiilor, boala, şomajul, 
invaliditatea, bătrâneţea și. înmormântarea, atunci nu ar 
“mai fi nevoe de contribuţia colectivității. a 

Cum însă natura a lăsat și fiinţe anormale şi cele mai 
“multe neprevăzătoare, societatea este datoare să ia anu- 
mite măsuri, începând de la grădina de copii până la 

“azilul de bătrânețe, precum și casele de corecţiune și co- 
-loniile de muncă, pentru a obliga pe cei leneși să lucreze 

Şi să nu aștepte” numai mila statului. 

Casa Bătrâneţei va fi şi un mijloc ca bătrânii şi. inva-
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lizii să lucreze zi de zi câ Ş : AȘ 
i să lucreze zi qe zi când sunt sănătoși şi pot lucra, . 

spre a le trece de urit și a le procura distracții. 

Casa Bătrâneţei. se poate începe cât-mai curând, mai 

cu seamă în aceste momente de frământări şi prefaceri. 

sociale, adică. dacă se va ține seama de eternul principiu :: 

„Să a îndrăzneală în cele bine chibzuite“. 

Noembrie 1944. („Viitorul”). 
N 

, SALARIILE 
„Problema remunerării muncii, pentru ca sal 

fie la nivelul standardului de viaţă, preocupă guver 

tuturor țărilor. . Când. conducătorii politici, 'economici şi 

sociali vor: ajunge, 'să pună. de acord salariile cu. nevoile 

vieţii omului, atunci vor dispare multe din lipsurile şi 

neînțelegerile sociale, spre” folosul omenirii. 

Nu de mult ascultam discuţia unui plutonier cu un 

şofer. Plutonierul se plângea că nu-i ajunge leafa, căci; 

deşi face mari economii, hu o poate scoate la capăt. Plu- 

tonierul era un om cumsecade, totuși. 

înainte. de „a veni acasă, trecea să-și achite ca u 

cinstit, datoria făcută în cursul lunei la cârciumar. 

Şoferul i-a răspuns,, cu bunul simț al românului, că 

degeaba se ridică salariile, dacă la fiecâre urcare, lucru- 

rile, absolut necesare vieţii, se scumpesc: imediat. Dacă 

ți s'ar face leafa de 50000 lei lunar, tot nu ți-ar ajunge, 

dacă pâinea ar costa 100 lei, cămaşa 6000 lei, ghetele 

20.000 lei, carnea :1000 lei, “tul 2800 lei, şi aşa mai 

departe. Acum 30. de ani eram plătit cu 200 lei pe lună 

şi nu-mi lipsea nimic, trăind mai bine ca acum când am 

18.000 lei lunar. Ne învârtim întrun cere viţios..<“ Când 

se cer 4000 lei pe o jumătate de zi, pe când se plătea în 

trecut 200 lei, se pot efteni lucrur când cheltuelile: 

urcă preţul lor? Sa 

_Ascultând această conversaţie m'am .bucurat, nu ştia 

pentru a câtea oară în viaţa mea, de sănătoasa judecată 

a poporului nostru. Mă gândeam cât de simplu a Con- 

ariile să. 

mele 

n om 

ile, 

= 

când lua leafa, .
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cretizat şoferul o problemă care preocupă pe atâţi oa- 
meni politici, economiști și sociologi. In logica lui strânsă 
a vrut să arate plutonierului, că atâta vreme cât nu se 

stabileşte un echilibru între costul de producţie și pre- 

țul de vânzare al mărfii şi nu. se împiedică ca o aotivi- 
tate să exploateze pe celelalte, nedreptăţile nu vor. dis- 

pare. Cu alte cuvinte, salariile să nu fie mai mici decât 

minimum absolut. necesar vieţii unei familii. Aceasta a-. 

târnă însă pe lângă mărirea salariului şi de cuinpătarea 

în consumaţie a fiecărui om. 
Diferenţele prea mari între salariu și între câştiguri, 

- revoltă pe bună dreptate elementele muncitoare și pe 
consumator. 

Desechilibrul . provine din faptul că sa “nesocdtit ra-. 

„portul just ce trebuie ţinut între muncă, producţie şi 
prețul de desfacere, precum . și desele schimbări - ale 

"prețurilor, 

Desechilibrul mai provine şi de acolo, că plata muncii 

” şi fixarea preţului nu au plecat dela un punct comun de 

“pornire. pentru toate categoriile, puncte așezate pe o li- 
nie orizontală, pentru ca remunerarea să se urcepe o 
linie verticală în raport” cu puterea de randament, de 

„specializare și "calitate. 

In organizaţia vieţii politice, economice și socuale de 

azi, nu s'a ţinut destul seama de acest principiu primor- 

dial și a oscilat când într'o parte când în alta, după. 

cum. puterea a fost a unora sau a“altora. 
In rezumat, oricât sar urca salariile, dacă nu există 

un echilibru între muncă, producţie și preţ, pe de o parte 
şi cumpătarea consumatorilor pe de altă parte, viața, in 

loc să se eftinească, se scumpeşte, iar salariile sunt 

iluzorii, şi nemulţumirile vor continua să existe. Deci 
totul depinde numai și numai de oameni. 

Octombrie 1944. („Viitorul“).



NE TREBUE LINIŞTE - 

de palti a = poată ajunge la o stare de progres și 

_ poate dăinui dec a au nevoe de linişte. Liniştea nu 

ce lucra în: cel lacă fiecare braț și fiecare minte are 

câte 3__10 e trei sute de zile lucrătoare ale anului 

ore zilnic, dacă munca este plătită la -nivelul 

standardului de viaţă, ca pe lângă un traiu bun cetățea- 

nul să-şi crească copiii şi să-și plătească: taxele la asigu- 

rările de boală, invaliditate, bătrâneţe şi înmormântare, 

la care trebue să contribue atât bogatul cât şi săracul. 

_- Munca să asigure omului un traiu bun, fără lux, cum 

este pornirea celor mai mulți, care nu se gândesc la ziua 

de mâine. Deseori, tocmai aceştia sunt cei ce strigă mai 

tare în “contra nedreptăţilor sociale, din nenorocire exis- , 

tente. Spre liniștirea tuturor, ele trebuesc înlăturate. 

__.. Munca, însoţită de' cumpătare' şi prevederea sunt te- 

melia armoniei sociale. Ele sunt. pietrele fundamentale 

ale unei bune şi cuminţi organizaţii . politice şi sociale. 

Ş 
indivi- 

Fără liniște, fără muncă și fără prevedere, nici 

dul și nici popoarele nu pot prospera. 

Elementele în mâna cărora. stau condițiile esenţiale 

şi determinante bunului traiu al popoarelor sunt urmă- 

toarele:.. 

Părinţii, care prin creşterea şi educarea copiilor le 

insuflă "principiile fundamentale din decursul vieţei ; 

Şcoala, care desvoltă şi scoate în evidenţă importanţa 

principiilor de traiu sub multiplele lor forme, în special 

ale individului ; 

__ Conducătorii 
politici, 

care îndrumează, controlează și 

toarele lor de activitate şi 

Colectivitatea, care prin principii morale şi sănătoase 

elimină din sânul ei elementele anormale şi periculoase. 

In ultimele accenii s'a trecut piin multe rătăciri şi 

Ele se datoresc în mare parte faptului că nu 

culturali, economici şi sociali, 

ajută indivizii în sec“ 

greutăţi. 

I 

DP pa 

ee
e
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Sa ținut seamă în destul de condiţiile de mai sus, absolut 
necesare liniștei sociale. -. 
Toate aceste probleme s'au atacat până acum cu prea 

multă timiditate și mai toate au fost nestudiate com- 
pleci. S'au imitat alte ţări şi nu sau avut în deajuns în 
vedere condiţiile noastre interioare, adică ne-am îmbră- 
cat într'o haină nepotrivită nouă. i 
” Partidul liberal, în suta de ani dela existenţa lui, le-a 
frământat şi le-a adus la lumina zilei. El a luminat po- . 
porul prin mii .de şcoli, a ridicat țăranul prin cele trei 
exproprieri şi învățământul agricol şi profesional prin 
ridicarea "materială a orașelor, ajutând meseriile, creind 
industriile și instituţiile de credit de tot felul şi punând 
mare preţ pe muncă şi asigurările sociale. 
“Trăim în vremuri de mari.- prefaceri. Omenirea se 

află la o răseruce. In clipele când ea se reîntoarce la 
dreptui omului şi «al libertăţii, -ni se cere să luăm ime- .- 
diat măsurile necesare ca să” nu mai fie. ţara înşelată: 
de improvizaţi şi demagogi, deoarece am suferit destul 
în anii din urmă din pricina lor. 

Omul și popoarele.nu trăesc din făgădueli.ce nu se 
pot realiza. . i | ; 

/ Va FI 
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