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INTRODUCERE 
Domnilor Colegi, 

Cunoscutul geograf Kirchof a zis, într'o frumoasă conferință, că: 
«destoinicia unui popor se recunoaște în primul rând după starea: 
de cultură în care se găseşte pământul țării pe care o locuește». In 
adevăr, un observator atent nu are nevoie să meargă mai întâiu în Haga 
sau Amsterdam, pentru ca, după instituțiunile și comorile -culturale 
ce le va găsi acolo, să-și poată face o idee de nivelul civilizației popo- 
'rului Olandez. Ii ajunge a privi chiar, numai din fereastra vagonului 
în care călătoreşte, câmpia verde —irigată, drenată şi canalizată — — pe care 
păşunează vite din rasele cele mai alese, precum şi să vadă minunatele 
culturi de cereale, flori şi legume, pentru a judecă destoinicia acelui 
popor, care a fost în stare să transforme un fund de mare — câștigat 

„de el prin digurile ce le-a făcut — în acest frumos paradis pământesc, 
şi care poate acum spune.cu mândrie «Deus mare, Batavus litora 
fecit). EI ştie că instituțiile și comorile culturale pe care le vede acu- 
mulate în orașe nu sunt! decât consecințele şi continuitatea muncii 
generațiunilor cari au făcut digurile şi au transformat fundul mării 

"în grădine de culturi. 
Acest adevăr nu trebuie nici noi să-l trecem vreodată cu vederea 

în lupta ce o ducem pentru a câștigă poporului nostru stima şi locul 
ce i se cuvine în lumea popoarelor civilizate, precum şi nici nu trebuie 

I A, R. — Memoriile Secţiunii Ştiinţifice. Seria III, Tom, IV. Mem. 4.
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să ne înșelăm singuri, crezând că străinul ne judecă gradul nostru de : 
„civilizație după splendoarea palatelor ce le vede în capitala noastră. 

Dar nu numai. din punctul de vedere al prestigiului ce vrea să şi-l 

asigure un popor în lumea celorlalte popoare civilizate, ci mai cu seamă, 
pentru satisfacerea nevoilor sale reale de traiu și de propășire, el trebuie 
în primul rând, să caute a-şi pune în cea mai bună stare de cultură 
şi să sporească necontenit puterea de producţie a pământului său, 
adică a instrumentului principal pe care are a-şi valorifică munca 

"şi destoinicia fiecare din indivizii cari compun acea colectivitate. Căci 
pământul, cu toate bogăţiile sale, care este un dar al naturii, nu în- 
cepe a deveni un factor de producţie şi de satisfacere a nevoilor de 
traiu decât atunci când este fructificat şi pus zi cu zi în stare de cultură, 

prin munca generaţiilor ce se succed ale unui popor destoinic. Cu cât 
această muncă va fi mai pricepută şi mai intensă cu atât şi vieața 
acestui popor va fi mai prosperă şi gradul său de cultură mai înălțat. 

%* * + 

Pe noi Românii, strămoșii noștri ne-au aşezat într'o ţară pe care 
natura a înzestrat-o cu cele mai mari bogății. Această țară, fiind însă 
situată în unul din cele mai expuse puncte dela limita civilizaţiei 
continentului nostru, ne-a impus totodată şi o grea «misiune istorică? — 
aceă de sentinelă pentru apărarea civilizaţiei europene de continuele 
năvăliri ale barbarilor dela răsărit. Nu mai poate fi dar de mirat că, 
-după toate devastările ce le-a suferit, ea a rămas încă prin multe lo- 
curi — până în zilele noastre — într'o stare de primitivitate contrastantă 
cu ţările situate la apusul ei. Se ştie doar că luptele pe care acest popor 
a trebuit să le ducă în trecut au mers până a-l sili să părăsească cu 
totul câmpia și să se retragă în munți, unde a dus o vieaţă de ciobani 

şi de mici agricultori, desființându-și chiar orice organizare politică, 
- aşă încât istoria i-a pierdut urma şi nici nu mai pomenește, în acest 
timp, măcar de existența sa. Numai graţie tenacităţii sale, el şi-a pă- 

Strat totuș neatinsă ființa sa etnică. 
„Trecând potopul năvălirii popoarelor asiatice, el s'a coborit! din . 

nou în câmpiile din valea Carpaţilor şi s'a constituit în State; dar, 

ajuns aci, a trebuit să-și reiă iarăș sarcina îndeplinirii misiunii sale 

istorice, apărând: când ca apărător al civilizației contra năvălirilor 

Tatarilor, când ca apărător al creştinismului contra 'Turcilor, când



  

  

65 PUNEREA IN CULTURĂ:A REGIUNII BĂLTOASE - 3 

ca apărător contra năvălitorilor dela Nord spre Constantinopol sau 
ca apărător 'ai libertăţii navigaţiei la gurile marelui fluviu care tra- 
versează continentul european şi-l pune în legătura cu drumul spre 

India, etc., etc. Și tot astfel el continuă și astăzi a fi apărătorul civi- - 

"lizaţiei europene contra valului bolșevist dela răsărit ce o ameninţă | 

„în fundamentele ei. : 
Este dar o mare nedreptate şi o dovadă de superficialitate când unii 

străini .caută a judecă destoinicia poporului nostru după starea de 
primitivitate în care se găsește încă exploatarea bogățiilor noastre 

naturale şi starea de cultură a solului nostru. Căci trebuie să se țină 
în seamă de oricine, că, cu toată vitregia soartei şi drama ce se des- 
fășură în această țară de aproape 2 milenii, acest popor a dat destulă 

dovadă de destoinicia sa, prin aceea că a fost în stare să-şi reocupe, 
încetul cu încetul, prin grele lupte, aproape în întregime vechiul 

său teritoriu etnic; așă că, abiă astăzi, sub glorioasa domnie a Regelui 

Ferdinand, se încheie ultimul. act al unei îndelungate evoluțiuni a 
reconstituirii Statului român în limitele teritoriului său etnic. Este “ 

dar un lucru firesc, ca un popor, care a dus o asemenea vieaţă şi-a 
trebuit să sacrifice totul pentru a-și apără timp de 2 milenii, înainte 

"de toate, ființa sa proprie, să nu mai fi avut răgazul de a pune în va- 
loare toate bogăţiile țării sale și de a desfășură astfel pe toate. părțile 
pământului ei o civilizaţie proprie remarcabilă, 

Să urmărim totuș, din această înaltă perspectivă istorică, cea fost în 
stare să facă acest popor din ţara sa, în scurtul timp de când îm-. 

prejurările i-au permis să o reocupe Și în ce moda ştiut el să pueîn 

cultură pământul ei. 
“Poporul român, scoborându-se din munte abiă de câtevă sute de 

ani şi așezându-se mai întâiu pe văile râurilor dela poalele munților, 

a pornit de aci Colonizarea treptată a câmpiei până a ajuns la limitele 
teritoriului său etnic. Astfel fiind, punerea în cultură a pâmântului 
a putut-o începe numai treptat. cu înaintarea sa, mărginindu-se la în- 

__ceput de a-și constitui gospodăriile în regiunea colinelor, unde făceă 
„puţină agricultură, sădindu-şi vii și pomi şi utilizând mai cu seamă 
păşunele bogate pentru creșterea vitelor. In Câmpie înaintarea au în- 

„ceput-o păstorii de vite și ciobanii. din munți, cari se întindeau tot 
"mai mult pentru a utiliză bogatele păşuni naturale cari acopereau 

această ţară sau pentru a iernă vitele, cum o fac şi astăzi ciobanii din 
Carpaţi. Punerea în cultură a pâmântului s'a făcut însă numai treptat 

19
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cu sporirea densităţii populațiunii; şi acest proces a durat până în zi-: 
lele noastre, când chiar generațiunea de astăzi a putut vedeă desă- 

vârşirea sa: prin intrarea plugului în mănoasa stepă a Bărăganelor din 
Ialomiţa și Brăila sau în câmpiile pe cari le pășunau înainte oile mo- 
canilor din Dobrogea. 

Primele exploatări agricole pe câmpia noastră s'au mărginit aşa 'dar la 
utilizarea produselor ei: naturale — pășune şi fânețe — şi numai 
apoi i-a urmat cultura propriu zisă. Trecerea ţării dela această stare 
de mici agricultori şi de crescători de animale, la cultura nare agri- 

colă — pentru export —s'a făcut numai pe la jumătatea secolului 
trecut, în urma deschiderii. gurilor Dunării, construirei de şosele 
şi căi ferate şi mai cu seamă atunci, când Austro-Ungaria a oprit 
importul vitelor noastre la ei. | 

- Cu toate acestea progrese importante, o: bună parte din câmpia 
noastră a rămas încă nepusă în cultură: luncile, mlaștinile, pășunile 

"naturale şi apoi toate așă zisele «terenuri necultivabile» sunt la noi 
încă într'o proporție cu mult mai mare ca în alte ţări. In această 
privință dar procesul de punere în cultură al ţării nu e încă desăvârșit 

şi rezolvirea cât mai grabnică a acestei chestiuni constitue una din 

cele mai. mari îndatoriri ale generaţiei de astăzi. 
„In cele ce urmează vom examina mai de aproape în ce stare se află 
acum gospodăria noastră, spre a puteă apoi preciză mai bine pro- 
blemele ce se pun generției de astăzi și celor viitoare cu privire la 
exploatarea bogățiilor naturale ale ţării și la punerea în stare de cul- 
tură a pământului ei și mai cu seamă, la punerea în cultură a așa 
ziselor «terenuri băltoase», care constitue principala problemă a vii- 
torului. 

CAP. | 

„ PUNEREA IN CULTURĂ A PĂMÂNTULUI ROMÂNIEI. STA- 

REA ACTUALĂ ȘI PROBLEMELE VIITORULUI 

* Dintre toate bogăţiile cu care natura a înzestrat țara pe care ne-au 
„ales-o strămoșii noștri —oricât de mare importanță ar aveă Mine- 
ralele, Petrolul, Gazele naturale și celelalte avuţii ce se găsesc în sub- 
sol — tot Solul, cu nelimitata sa putere de producție și cu recoltele 

de tot felul de producte indispensabile omului ce le poate el da în.
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fiecare an, rămâne cea mai neprețuită şi aceă care are. 6 influenţă co- 

vârşitoare -asupra întregei noastre vieți. ! 
Lăsând dar la o parte bogăţiile subsolului — din c care, în afâră de 

cele câtevă exploatări miniere şi de petrol, cea mai mare parte -zac 

încă neatinse în pământ — să vedem în ce mod a! știut până acuma 

poporul nostru să pună, în valoare solul țării sale și ce probleme î îi 

rămân de rezolvat în viitor, pentru a-și putea astfel îndeplini prin- 

cipala îndatorire ce i-o impune ț ţara pe care o locueşte şi prin aceasta 

a-și asigură totodată și vieața și propăşirea sa. 

Din punctul de vedere al situației geografice şi din: acel al: felului 

producţiei, solul nostru poate fi repartizat asupra următoarelor regiuni; 

1. Regiunea muntoasă. cu pădurile, pășunile şi fâncţile de munte; 

2. Regiunea colinelor cu podgoriile, pometele și fânețele. naturale de 

deal; 3. Regiunea câmpiei cu culturile mari agricole şi 4. Regiunea 

băltoasă, cu Dunărea şi toți afluenții ei şi cu terenurile lor inundabile, 

lacurile, eleșteele, stufăriile, mlaștinile, etc. şi pescăriile din ele. . 

Felul produselor tuturor acestor categorii de terenuri cari compun 

solul nostru depinde de factorii naturali: Constituţia fizică şi chimică 

a solului, situația orografică, hidrografie, climă, etc. Pretutindeni însă, 

scopul este acelaş: de a transformă —sub influența energiei solare. 

şi a umidității — substanțele nutritive aflate în pământ în toate. acele 

produse necesare economiei omeneşti, pe care fiecare regiune le poate 

produce, adică în: lemn, iarbă, fructe, cereale şi alte plante, de cultură, 

vite, peşte ş.-a. m. d. 
O scurtă revistă asupra diferitelor categorii de terenuri cari compun 

“solul din toate aceste regiuni ale ţării ne va arătă, cum a ştiut poporul 

nostru să se folosească de ele, în ce stare de cultură se află aceste 

astăzi și ce probleme de viitor ne prezintă. Ne vom opri, apoi, mai 
mult la regiunea băltoasă, a cărei punere în valoare formează obiectul 

principal al conferinţii de astăzi. i 

1. REGIUNEA MUNTOASĂ | 

Produsele principale ale acestei regiuni fiind lemnul şi iarba — deci 
"vitele — putem spune, că starea de cultură a solului a rămas aproape 

aceeaș ca: și în epocile când-poporul nostru sta retras în munți și.pășteă 
oile pe aceste plaiuri. Și astăzi, e vorba tot numai de utilizarea pro- 

duselor cari cresc aci în mod: natural, fără o pregătire specială prin.
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cultură a pământului. Mănoasele pășuni din Carpaţi, nu sunt încă nici 
astăzi destul de bine utilizate, din cauza împuţinării oilor, care încă 
nu au fost îndeajuns înlocuite cu o gospodărie sistematică alpină 
cu vite albă de rasă. Numai Fâneţele, se exploatează cevă mai intensiv, 
din cauza creşterii "debușeului fânului în orașe şi la armată şi din cauza 
înmulțirii mijloacelor de transport, 

Întrucât priveşte pădurile seculare ale Carpaţilor, care constituesc 
„una din cele mai mari bogății naturale ale ţării, trebuie să convenim 
că, deși exploatările forestiere au luat o întindere destul de mare, 
acestea se mărginesc însă a tăiă pădurile şi a vinde lemnul pe toate 
pieţele lumii, dar nu a înlocui, prin replantare și printr'o silvicultură 
sistematică, ceeace a crescut în mod natural. Modul cum se face 
astăzi exploatarea pădurilor ţării e mai mult o devastare, care are un 
efect foarte rău atât asupra fondului — prin formare de torenți și 
spălarea păturii subţire de humus care acopere piatra — cât și asupra 
climei și regimului apelor țării. Foarte caracteristice sunt în această 
privință, observările ce mi le face printr'o scrisoare trimisă dela Su- 
lina în 1907, cunoscutul inginer-şef al Comisiunii Europene, danezul 
Charles Kiihl, în care îmi ziceă: «Noi nu mai dovedim cu lucrul. 
«Din cauza ploilor dela munte, Bancul dela “Gura Siretului a crescut 
«foarte râult și împiedecă navigația între Galaţi și Brăila, iar Bara dela 
Mare din faţa Gurii Sulinei crește enorm și nu mai dovedim cu dra- 
«gatul. E o jale; stăm aci şi vedem cum mănosul pământ de pe frumoși 
«munţi ai României e spălat mereu de ape şi adus aci ca să astupe 
canalele navigabile, din cauza afurisiţilor exploatatori de păduri, cari 
devastează pădurile Carpaţilor. 

Generației de astăzi îi revine dar datoria să pună capăt acestui van- 
dalism şi să introducă în fine o exploatare rațională — cu replantări 
sistematice, după toare regulele silviculturii ştiinţifice — a acestei mari . 
bogății naturale a țării, 
Dacă dar din punctul de vedere al posibilităţii unei exploatări 

“intense a enormelor masive păduroase ce le avem, lipsa de drumuri 
din Carpaţi este o mare nenorocire, din punctul de vedere al conser- 
vării acestor păduri şi a menținerii regimului apelor și al climei, ea 
este cea mai mare fericire, căci altfel, cu vandalismul ce se practică, 
am lăsă urmaşilor noştri numai stâncile goale în munți, iar câmpia 
din vale ar rămâneă expusă primăvara la necontenitele devastări ale 
inundațiilor şi vara la secetă și ploi torențiale. 

Di
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. 2. REGIUNEA COLINELOR 

În regiunea colinelor şi în văile râurilor dela poalele munţilor — unde | 
au fost «primele așezări ale poporului nostru de îndată ce a: început 
a se scobori la vale și unde întregul aspect e cu totul original şi atât 
de caracteristic pentru vechea- vieață românească — pătura de vege- 
tație care acopere solul se prezintă sub forma de: fânețe și pășune, 
livezi, pomnete și vii, mai puține semănături, păduri de fag și de stejar, 
etc. Produsele principale ale solului fertilizat prin munca locuitorilor 
sunt dar aci: Fân, vite de tot felul, fructe, ţuică, vin, pasări, miere 

şi ceară, mătasă, lemne de foc şi de construcție, etc. și puţine produse 
agricole propriu zise. Aspectul general al gospodăriilor e simplu dar 
nu sărăcăcios, iar caracterul locuitorilor e vioiu, sprinten și stăruitor, 
ducând o vieață patriarhală sănătoasă. Cu toate că, în comparaţie cu 
regiunile similare din țările apusului, producţia e încă foarte redusă, 
organizarea actuală a gospodăriilor dă dovadă de o muncă harnică 

„din trecut şi constitue o bază bună de desvoltare în viitor. 
Desigur, solul acestei regiuni prezintă posibilități de vieață şi câştig 

pentru o populațiune cu mult mai mare. Replantarea sistematică a 
tuturor viilor părăginite; plantarea de specii alese de pomi roditori 
în locul prunilor degenerați de astăzi; irigarea fânețelor şi sistemati- 
zarea păşunilor; înlocuirea vitelor degenerate -prin rase selecţionate; 
organizarea apiculturii, sericiculturii şi aviculturii; captarea torenţilor 
şi apărările de inundație; punerea în cultură a râpelor, sărăturilor, te- 
renurilor fugitive; cultura sistematică a.unor plante special selecţio-. 
nate pentru clima acestor regiuni; întrebuințarea îngrășămintelor şi 
gunoierilor; întrebuințarea uneltelor mai perfecționate și a maşinilor 
ş. a. m. d.; şi apoi o mai bună valorificare a produselor, atât prin 
crearea de fabrici care.să le industrializeze cât şi prin organizarea 
unei vânzări mai raţionale. Prin toate aceste mijloace şi multe altele, 
se pot creă în aceste regiuni multe posibilităţi pentru o muncă inten- 
sivă şi remuneratoare şi pentru o producție incomparabil superioară — 
cantitativ și calitativ — faţă de producţia, adeseori încă atât de primi- 
tivă, de astăzi. Și aci dar, generaţiile ce vin au un câmp larg de acti- 

"vitate pentru a îndrumă pe aceşti locuitori harnici și vioi la o muncă 
tot mai pricepută şi mai intensivă, a le înlesni accesul capitalului 
indispensabil şi a-i organiză spre a puteă pune în valoare, prin îmbu-” 
nătățiri fonciare și prin cultură perfecționată, bogatul sol ce li-l oferă 
natura țării lor. -: „ , a
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3. REGIUNEA CÂMPIEI CU SOLUL AGRICOL 

„Dacă solul din regiunea colinelor —cu toată îngustimea relativă 
a păturii de Humus din care are a se nutri și crește vegetaţia — pre- 
zintă posibilităţi atât de mari de sporirea producției prin cultură, 
apoi, în întinsa Regiune a câmpiei, aceste posibilități devin cu. mult 

mai mari. Aci pătura de Humus întrece adeseori în grosime pe aceă 
a celor mai fertile pământuri; așă că, în general, se poate zice că o 
bună parte din solul nostru agricol stă, calitativ, alături de cele mai 
bune terenuri cunoscute şi constituite fără îndoeală cea mai mare 

“bogăţie a ţării. Punerea sa în cultură s'a început abiă târziu și procesul 
acesta nu e încă definitiv terminat. În tot cazul însă, se poate zice 

că astăzi terenul agricol al țării este în întregime împărţit în gospodării 
bine delimitate, care la: început aveau — potrivit condiţiunilor na- 

turale, economice și sociale — o formă latifundiară și care apoi, treptat, 
printr'o serie de parcelări succesive, s'a repartizat într'un- număr tot 

mai mare de gospodării ţărăneşti. 

Procesul de ameliorare al culturii — datorit mai cu seamă deschiderii 

gurilor Dunării și posibilităţilor de export a produselor —a început 

şi el a se întinde tot mai mult, pornind din regiunea colinelor, unde 

eră populaţiunea mai deasă și întinzându-se tot mai departe spre câmpie 

şi stepă. Capitaluri însemnate s'au învestit în construcții, vite şi ma- 

şini, aş că culturile se fac din ce în ce mai rațional şi gospodăriile 

sunt mai bine organizate. 
Cu modul acesta, deși producția pe-hectar este încă cu mult în- 

ferioară celei din ţările apusene — astăzi aproape numai 1/, ca în 

Danemărca — agricultura noastră făcuse până în ajunul răsboiului pro- 

grese însemnate. Produsele ei de calitate superioară — și în special . 

grâul — fiind foarte căutate în străinătate, ea a ajuns ramura de pro- 

ducţie principală a țării, pe care se bază întreaga economie națională 

cu tot aparatul administrativ şi cultural al Statului. 

Răsboiul cu devastările sale; ocupațiunea militară dușmană cu ne- 

încetatele ei rechiziţii şi secătuiri; epoca de după'răsboiu cu toate ca- 

lamităţile ei financiare şi cu lipsa de mijloace de transport; peste toate, 

modul irațional cum s'a aplicat în pripă o reformă agrară atât de ra- 

dicală, care eră absolut necesară dar a dezorganizat pentru mult timp 

producţia, și în fine, acum în urmă, lipsa desăvârșită de capital de 

exploatare cu scumpetea ne mai pomenită a creditului şi toate cala- 

„_mităţile cari provin 'din nestabilitatea monedei ţării; toate acestea -
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şi întreaga situație politică, economică şi financiară a țării creată. după 
răsboiu, împreună și cu grelele sarcini la care a fost impusă prin im- 
pozite şi prin scumpirea transporturilor, au lovit greu agricultura 
noastră şi au dat-o cu aproape:0 jumătate de secol îndărăt, 

. "Tocmai acum, când numai o exploatare intensă agricolă ar fi putut 
să ne salveze şi să ne refacă țara atât de sdruncinată în fundamentele 

„economiei ei, producțiunea noastră a scăzut considerabil, nu numai 
cantitativ dar şi calitativ, Pe când în 1921, unul din cei mai. pricepuţi 
bancheri din țară s'a crezut în drept — bazat pe experiența sa înde- 
lungată — a răspunde la o întrebare a cunoscutului economist Keynes 
(prin ziarul englez «Manchester Guardian») că: «României îi trebuie 
«numai 2 recolte bune pentru a-şi reface inoneda. şi economia ei), - 
astăzi ne vin întrebări dela casele mari de cereale din străinătate de 
felul următor: «que devient le celebre ble du Danube, parceque la 
«marchandise que vous nous envoyez est pleine d'impuretes et contient 
djusqu'ă 30% de corps €trangăres în 

De sigur că această situație îngrijitoare nu va mai pute dură mult Ş 
timp, căci ruina agriculturii este ruina Statului cu tot aparatul său, 
şi deci nevoea va sili să se iă măsurile indicate. pu numai pentru a în- 
curajă dar chiar pentru a salvă Producţia agricolă, astăzi profund dez- 
organizată şi cu puterile cu desăvârșire sleite. Fie numai, ca această | 
acţiune de salvare să pornească cât mai în grabă, înainte ca agricul- 
torii să ajungă cu totul ruinați prin sarcinile insuportabile ce apasă 

„asupra lor. Fie ca convingerea să străbată, că, dacă agricultura a plătit 
-„până acum toate sarcinile răsboiului şi toate greşelile ce s'au comis în 
urma răsboiului, de acum înainte ea nu mai poate îndeplini acest rol și 
are singură nevoie. de un ajutor grabnic şi eficace spre a fi salvată. 

Dar oricum ar fi astăzi, producția solului nostru agricol este încă. . 
susceptibilă de o mare sporire în viitor. Printr'o cultură mai intensivă 
a pământului și întrebuințarea de îngrăşminte şi de semințe de plante 
de cultură selecționate; prin organizarea muncii şi întrebuințarea ma- 
şinilor; printr'o mai bună organizare a vânzării şi valorijicare a pro- 
duselor; printr'o participare cât mai largă a capitalului la exploatările 
agricole și prin înlesnirea creditului ieftin ; şi, în fine, prin toate acele 

„ îmbunătățiri pe care le recomandă ştiinţa și de care agricultorii noştri 
fac încă prea puţin uz; prin toate aceste mijloace şi multe altele, solul 
nostru arabil poate fi pus în stare de a da b producție cantitativă și 
calitativă egală cu a celor mai înaintate țări în civilizație, și totodată



  

  

10 , a GR, ANTIPA - 72 

renumeratoare pentru capitalul și munca unei populațiuni cu mult . 
“mai numeroasă decât cea care o practică astăzi, Recâștigarea cât 
mai grabnică a renumelui — astăzi cu totul compromis pe piețele 
mondiale — al principalelor noastre, produse agricole de export şi în 
special al grâului, şi înclocuirea porumbului degenerat ce se cultivă 
astăzi — pe cea mai mare parte din suprafața întregului nostru teren 
agricol — prin varietăți anume selecționate pentru solul și clima noa- 
stră sunt cele mai urgente probleme ce trebuesc rozolvate. Dela ca- 
litatea grâului şi a celorlalte produse de export depinde întreaga si- 
tuaţie economică şi financiară a ţării, iar. dela calitatea porumbului 
mai depinde și starea sanitară şi socială a populaţiei. 

8 
4. REGIUNEA BĂLTOASĂ 

Pe cât sunt relativ de considerabile progresele ce le-a făcut punerea 
în cultură a solului din regiunea colinelor — adică a viilor și livezilor — 
şi din regiunea câmpiei — adică a solului agricol —pe atât sunt de 
neînsemnate cele realizate în Regiunea băltoasă sau aşă zisa Regiune 
a Pescăriilor — adică pe considerabilele suprafețe de bălți și terenuri 
băltoase din vecinătatea Mării Negre, Dunării şi Nistrului, cu toţi 
afluenții lor. şi cu întregile lor zone inundabile, care se compun din: 
lacuri litorale, bălți permanente şi temporare, gârle, eleștee, mlaștine, 
stufării şi păpurișuri, terenuri inundabile propriu zise, grinduri şi 
păduri de baltă. Caracteristica acestei întinse regiuni — care formează 
şi ea o unitate geografică bine definită, cunoscută în deobşte sub nu- 
mele de «Balta» — este că solul este acoperit, permanent sau numai 
timporar, cu apă, al cărei nivel variază în timp şi în spaţiu, atât după 
înălţimea la care se urcă nivelul creșterilor în cursurile de apă din 
care provin cât și după cota înălțimii la care e situată fiecare parte 
din aceste terenuri în raport cu înălțimea etajului corespunzător al 

- fiuviului. 

Felul de producţie naturală al diferitelor categorii de terenuri cari 
compun. această regiune depinde așadar de nivelul la care se urcă 
apa și de timpul cât 'stau fiecare din ele acoperite cu apă; el variază 
dela un an la altul sau dela o epocă a anului la alta. Astfel fiind, sub- 
stanțele nutritive ale solului de aci se pot transformă în mai multe 
feluri de produse naturale mai mult sau mai puţin necesare economiei 
omeneşti: Dacă terenul este acoperit cu apă, ele se transformă în,
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diferite microorganisme care ajung la un produs final care este peştele, 
Dacă terenul rămâne un timp mai îndelungat uscat, ele se transformă 
în iarbă şi dau astfel ca produs final animale de toate speciile. Pe: 
grindurile ; mai înalte, pe care apa nu le înneacă. de cât rareori şi * 
care deci pot fi arate şi semănate, ele se transformă în legume, cereale 
şi alte produse agricole. Dacă, înfine, terenurile sunt mlăștinoase, 
substanţele nutritive ale solului nu mai pot servi decât la creșterea 
unei vegetații silicioase — adică stuf, papură, rogozuri, popindaci şi 
tot felul de alte plante — cari au numai o foarte mică întrebuințare. 

In toate aceste categorii de terenuri cari compun regiunea băltoasă 
a ţării, solul, care este baza producției — fie el fund de baltă, teren 
inundabil propriu zis, grind, sau chiar fund de mlaștină — este pre- 
tutindeni foarte bogat î în substanţe nutritive capabile de a fi transfor- 
mate în cantități mari de produse de valoare, cum sunt: peştele, iarba, 
legumele, - cerealele, plantele industriale, lemne ş. a. m. d. Mai mult 
încă, cea mai mare parte din aceste terenuri sunt anume pregătite 
dela natură pentru a puteă servi — după variația nivelului creșterilor | 
anuale ale apelor și deci după cum sunt ele în fiecare an mai mult 
sau mai puţin acoperite de inundație — la diferitele feluri de producţie; 
adică, ele pot servi atât la producţia peștelui cât şi la creșterea plan- 
telor de uscat care formează bogatele fânețe şi păşune ale luncilor, 
sau chiar —în anume împrejurări — la culturi agricole. 'Totul. de- 
pinde numai dela starea răspândirii apelor peste luncă; iar, pe aceasta, 

„stă în putinţa omului s'o reguleze astfel cum o cer nevoile culturilor 
sistematice ce voeşte să le facă, adică:. fie ale agriculturii și creșterii . 
vitelor, fie ale pisciculturii sau fie ale unei combinaţii potrivite şi - 
indicate ale acestor feluri de culturi. P 

Din nefericire, procesul de punere în cultură al pământului țării 
nu S'a întins încă — decât cu foarte mici excepții — și asupra acestei 

"regiuni atât de bogat înzestrată dela' natură în elementele. ei.: Aci, 
şi astăzi ca şi acum 2 mii de ani, totul se găsește încă în cea mai mare 
primitivitate naturală şi omul se mulţumeşte, fie de a prinde peştele — 
„pe care încă tot pare a-l consideră ca dun dar dela Dumnezeu, ne- 
aparţinând nimănui înainte de a-l fi prins» —fie de 'a păşună oile: 
ciobanilor din Carpaţi sau vitele târlașilor din-țară. Culturi agricole 
nu se fac decât foarte puţine, pe grinduri,- semănându- -se, cum -se 
zice, «la noroc». Apa e lăsată în voea ei: sau să distrugă ogoarele sau 
să potmolească bălțile cele mai productive, transform ându-le în mlaştine, 

Ss
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şi să astupe canalele de alimentare ale lacurilor, schimbând con- 
dițiunile biologice din ele ş. a. m. d. Modul de exploatare al bogatelor. 
pescării naturale de aci a rămas încă, în mare parte, tot cel de acum 
câteva sute de ani, adică vechiul sistem turcesc al dijmei, iar uneltele - 

de pescuit și metodele pentru conservarea peştelui — care dealtfel 
„ca obiecte etnografice sunt foarte interesante — nu diferă mult de 

cele din epocile preistorice. Pe multe ape bogate în pește, pescarii 
nu se servesc încă de bărci moderne ci umblă cu «Cinub —un bu- 
ştean scobit servind. de barcă —; pe terenul inundat mai pescuesc 
și astăzi țăranii cu «(Coșul orbo-sau «doboară somnul cu măciuca și 
cu toporul; iar în cherhanalele, prin care trec și se prepară anual 
milioane de chilograme de pește sărat, nu se cunoaşte încă robinetul 

ci se spală peștele tăiat cu apă murdară scoasă cu găleata de sub cher- 
hana. Motorul — şi orice fel de mașină care scuteşte munca manuală — 

nu a fost încă descoperit pentru aceste regiuni, cari totuș produc marfa 

de câtevă sute de milioane lei anual. Stuful, care ocupă o suprafață 
de multe sute de mii de hectare și se întinde mereu formând «Plaur» 
şi acoperind bălțile productive, nu are nici o întrebuințare și i se dă 
foc în fiecare toamnă, ş. a. m. d. 

Aşadar, cu privire la starea de cultură a acestor atât de întinse su- 

prafețe cari compun Regiunea bâltoasă a ţării, călătorul străin care 
vine să viziteze țara noastră ar aveă în adevăr tot dreptul să ne judece 
cu multă asprime. Ei vin de sigur în mare număr să vadă aceste fru- 
museţi unice; căci în toată Europa 'o asemenea primitivitate a naturii 
nu a mai putut fi păstrată, ea trebuind să fie sacrificată și pusă în cul- 

„tură pentru a satisface nevoilor de vieață a. populațiunilor mereu cres- 
cânde. Dar dacă străinul poate. admiră aci cu prisosință frumusețile 
unei naturi sălbatece, nu se poate ca el să nu se mire de nepăsarea' 

„unui Stat, care, dispunând de o atât de mare bogăţie naturală în ţara 
sa, nu face apropape nimic pentru punerea ei în valoare. El știe doar 
ce a făcut Olandezul din Delta Rinului, ce a făcut italianul din Delta 

cu lagunele Padului, sau chiar ce a făcut Egipteanul din Delta Ni- 
lului, precum şi ce au făcut toate celelalte State cu deltele și terenurile 
'lorinundabile. El trebuie de sigur să se îndoească de destoinicia noastră, 
văzând starea de absolută sălbătăcie în care se află încă Delta Dunării 
şi terenurile noastre inundabile sau toate acele smârcuri și mlaştine 
absolut. neproductive care » compun regiunea noastră băltoasă în toată 
întregimea ei.
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| Și cu toate acestea, noi nu trebuie să uităm că regiunea băltoasă 

„a ţării are o suprafaţă de aproape 2 milioane hectare — deci aproape 
cât jumătate din Basarabia — şi că, prin lucrări serioase pe cari ni 
le indică ştiinţa şi printr'o organizare corespunzătoare, putem să ajun- 
gem să cucerim ţării în scurt timp o provincie atât de mare, fără a 

sacrifică nici o picătură de sânge şi fără alte arme decât munca, bună- 
voinţa şi știința. Singura condiţie a reușitei este de a ne da bine seama 
că ne aflăm în fața unei mari probleme, care constitue o mare chestiune 
națională, și că deci nu ne mai este permis de a amestecă în rezolvirea 
ci așazisa politică și a lăsă ca interesele lăturalnice să predomine. 

Scopul final al acestei conferinţe este tocmai de a arătă cum şi prin 
ce mijloace se poate rezolvi această mare. chestiune naţională —a 
punerii în valoare a regiunii băltoase a ţării, cu toate pescăriile, mlaș-: 
tinele, stufăriile şi terenurile ei inundabile — şi de a îndrumă astfel 
desăvârşirea îndelungatului proces de punere în cultură a întregului 
teritoriu al țării prin muncă şi destoinicia locuitorilor ei, fără a fi ne- 
voie să recurgem — ca ţările coloniale — la întreprinderi străine, acor- 
dându-le concesiuni dezonorante pentru un popor civilizat. “Tot- 

odată însă ca tinde a corespunde unei mari necesități actuale a eco- 
nomiei generale a ţării, care —astăzi mai mult ca oricând —ne im- 

pune imperios obligaţia de a spori pe orice cale producția națională, 

şi, deci, de a face ca fiecare parte cât de mică din teritoriul ţării să fie 
pusă în stare de a da maximul şi optimul de producție de care e ca- 

pabilă. Ea purcede dela ideea că unei ţări, ajunse în starea de sărăcire 
şi de sleire a forțelor de producţie în care ne-a adus pe noi răsboiul' 
şi epoca de după răsboiu, nu-i mai este îngăduit a-și permite luxul 
să continue a menține — în mijlocul Europii civilizate — 2 milioane 
hectare în starea de natură sălbatecă în care se găseşte regiunea noastră 
băltoasă. o Si | | 

In cele ce urmează voiu căută dar a arătă pe scurt: 1. Cari sunt sis- 
temele de punere în valoare a regiunilor băltoase cari s'au aplicat în 
alte ţări și ce rezultate au dat ele; 2. Cari ar fi efectele aplicării acestor 
sisteme ]a noi; şi 3. In ce mod, prin ce sistem şi cu ce mijloace poate 
fi pusă în valoare regiunea băltoasă a României şi în special partea ei... 
principală: zona inundabilă a Dunării. Asupra acestei vaste chestiuni. 
am publicat o serie de vreo 37. de lucrări, arătând în amănunt rezul- 
tatele variatelor cercetări geofizice, biologice și economice ce le-am 
făcut, iar fostul meu colaborator, d-l Ing. Vidrașcu, a publicat toate
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calculele hidrogiafi ce cari au a servi de bază soluţiunilor tehnice ce * 
sar da. In conferința de astăzi voiu consideră dar ca cunoscute toate 

„aceste fapte stabilite î în mod științific și — făcând abstracţie de cifre 
şi Statistice —mă voiu mărgini a discută numai principiile pentru 

a puteă lămuri astfel mai bine soluția ce trebuie s'o adoptăm şi calea : 
7. ce trebuie s'o apucăm, 

CAP. 1 

SISTEMELE DE PUNERE'IN VALOARE A REGIUNILOR 

BĂLTOASE ȘI EFECTELE LOR 

Punerea în valoare a complexului de bălți, gârle, mlaștine și terenuri 
inundabile, cari compun regiunile băltoase de pretutindeni, este o che- 
stiune veche, care s'a pus de mult în toate țările civilizate — atunci 

când sporirea populației şi nevoile economiei lor naţionale a cerut-o — 
şi care a căpătat în fiecare țară, sau chiar în basenul fiecărui fluviu 
sau afluent al său, soluțiuni diferite, variind după condițiunile na- 
turale şi după concepția ştiinţifică care predomină în acele timpuri. 

Întrucât priveşte regiunile inundabile ale fluviilor, soluțiunile: date 
au variat între 2 sisteme extreme: 1. Vechiul sistem egiptean din Delta 
Nilului, care lasă apa să se reverse liberă pe câmpie, regulând numai 

distribuirea ei și adaptând felul culturilor la regimul natural al crește- 

'rilor periodice ale apelor fluviului; și 2. Indiguirea totală, cu diguri 

insubmersibile continue pe ambele maluri, apărând de inundație te- 
renurile învecinate şi transformându-le pe toate în terenuri agricole, 
cum S'a făcut de. ex. la Po, Tisa ș. a. m. d.: 
Amândouă aceste sisteme extreme au fost puse în aplicare încă 

din timpuri străvechi, aşă că valoarea lor -reală a putut fi suficient 
apreciată după rezultatele ce le-au dat și după efectele ce le-au produs. 

Experiențele dobândite şi constatarea unor mari nezjunsuri, au silit 
apoi, în adevăr, pe cele mai multe State,'să introducă, în cursul tim- 
pului, o serie de radicale modificări sau de acomodări la condițiunile 

speciale locale. In Delta Nilului, unde starea culturilor şi deci vieața - 

întregii ţări depindeă de capriciile variațiilor anuale ale - regimului 
„natural al apelor fluviului, a fost nevoie a se face aceă lucrare mă- 
reață, pentru ca, prin enormele baraje construite în susul fluviului, 

să se poată înmagazină apa, din timp, în vaste basenuri artificiale, 7
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de unde apoi să o poată distribui pe câmpie, atunci când și în cantitățile 

pe cari nevoile culturii sistematice le cer. 
Dacă însă în Egipt, lucrările ce s'au făcut — şi continuă a se face — 

sunt numai o completare necesară a unui străvechiu sistem, care a 
făcut în timp de mii de ani proba deplină a eficacităţii sale, nu este 
tot astfel cu sistemul radical al îndiguirilor continue prin diguri in- 
submersibile. Și în această privință avem experiențe milenare, dar 

"rezultatele nu au fost întotdeauna cele așteptate dela început, căci 
au avut adeseori și efecte dezastroase cu ruperi de diguri, etc, 

Furia câștigării unor suprafeţe întinse de pământ de cultură, prin 
mijlocul simplu al indiguirii totale, a cuprins de mult lumea, așă că 
în statele cu populație deasă aproape nu a mai rămas un râu nein= 
diguit. Dar efectele — adeseori catastrofele — la început atribuite nu- 
mai lipsei de soliditate a construcţiilor — nu au întârziat a se pro: 
duce. Ruperea digurilor, cu ravagiile — pe câmpii, în sate şi Oraşe — 
ce le însoțesc, potmolirea căilor navigabile, schimbarea climei și re- 
gimului ploilor în regiunile secetoase, scăderea productivității tere- 
nurilor apărate, scăderea nivelului apei din pământ ş. a. m.d,, 
toate aceste și multe alte .calamități au început a se arătă rând pe rând, 
în răstimpuri tot mai dese, până ce înfine s'a văzut că nu în construcția 

„ defectuoasă a digurilor ci în chiar sistemul aplicat rezidă greșeala. Nu 
pot rezumă mai bine constatările ce s'au făcut în această privință 
decât reproducând aci opiniile a câtorva din cele mai mari auto- 
Tităţi în aceste chestiuni. Iată mai întâiu ce scrie cunoscutul geofi- 
zician şi geolog Lapparent: 
„ADs lors il faut prendre garde d'entamer avec les dbordements 
«d'une rivitre une lutte fatalement condamnte â insucces», şi adaugă 
apoi: - 

„_ «Contre les innondations un seul parti est zaisonnable: c'est celui 
«qui consiste ă n'€lever des digues insubmersibles qu'autour des cen-' 

„dres importants de population, et ă se contenter de proteger le lit 
«majeur par des leves submersibles, assez hautes .pour maintenir 
«Peau des crues ordinaires; mais laissant deborder celle des crues ex- 
«ceptionnelles. Ce debordement, s "accomplissant d'une manitre tran- 
«quille, ne produira aucun des ravages auquels donnent lieu les eaux 
«qui se precipitent ă travers les brâches ouvertes dans les digues, 
det stil en resulte une. perte momentante des r&coltes, cet inconvt- 
«nient peut âtre rapidement compens€ par Paugmentation de fertilite
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aresultant du depât du limon. En outte ce limon colmate le lit ma- 
(jeur en lexhaussant et le rend ainsi de moins en moins accessible 
«ă Vinvasion par les crues ordinaires. 'Toute autre tentative est vaine 
det, merite vraiment PEpithăte de babelique, qui lui a ete apliquce 
«par M. Dausse. | 

Și tot astfel iată cum judecă unul din cei mai: mari hidrologi, Ber- 
trand, indiguirile dela Po: | 

«Jai voulu faire voire que, m&me dans un pays ou l'endiguement 
dexiste depuis vingt sitcles, ou la proprit€ en a subi toutes les con- 
(scquences, la vale du P6, il n'est pas bien demontre que les avan- 
«tages soient plus grands que les inconvenients». 

Despre valoarea indiguirii dela Rhâne, Vicontele de Vogiie, dela 
Academia franceză, se exprimă în modul următor: ” 

„ “Pour proteger la Comargue contre les innondations, c'est-â-dire 
«contre les. presens du Rhâne, nos ingenieurs ont imagin€ un systeme 
«de digues insubmersibles. condamne par experience. Ces digues . 
cempechent lP'epandage naturel des eaux, la fertilisation du sol par 
de limon d'apport: elles chassent cet apport vers les passes ou ils 

„dobstruent une navigation dejă trâs difficile. Si le Nil ctait contrarie 
«de la sorte, son fructueux Delta ne serait bientât qu'une sablonnitre; 
de fellah livre joyusement son village ă la crue qui deposera de lor 
«ur des champs; moins patient que le cultivateur frangais, il se r€- 
«volterait contre les ingenieurs qui detourneraient volontairement 
«cette richesse... . - 

„„ „îl faut regretter que homme se substituant 4 la nature 'ait 
cappawvri son propre teritoire. Benissons le Ciel de ce qu'il n'y ait 
«pas eu de ponts et chaussces, aux &poques oii le Rhâne crâait la 
«Provence», - 

Aş puteă continuă să mai aduc o întreagă serie de astfel de citații, 
arătând rezultatele obținute la majoritatea fluviilor cari au fost indi- 
guite după acest sistem. Cred însă că pot să mă dispensez, deoarece 
în lucrarea mea, intitulată: «Trei memorii privitoare la Ameliorarea 
Regiunii inundabile a Dunării», am arătat pe larg toate inconvenien- 
tele acestui sistem. Deasemenea fostul meu colaborator în Direcția. 
Pescăriilor, d-l Inginer Vidrașcu, şi-a dat osteneala de a adună rezul- | 

„tatele obţinute dela toate indiguirile din lume şi de a descrie efectele 
. lor. într'o. prea interesantă lucrare intitulată: «Istoricul indiguirilor 

fluviale şi maritime» (publicată de Direcţia Pescăriilor în 1911) a cărei =:
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„lectură o recomand oricărei persoane, care ar dori a se ocupă de această 
chestiune. 3 . 

Dar efectele produse de acest sistem radical al indiguirilor totale 
_nu se întind numai asupra fluviului şi terenurilor apărate ci au con- 

secinţe şi mai generale, cari pot duce la o reală catastrofă în viitor. 
Cunoscutul hidrolog profesorul Kânig, într'o lucrare intitulată «Der 

„Vetrocknungsprozess der Erde», atrage atențiunea că în Germania, 
din cauza indiguirilor — care, în loc să lase apa să fecundeze pământul, 
căutau să o scurgă cât mai repede-în mare — nivelul apei terestre 

_(Grundwasser) scade din ce în ce mai mult, așă că usucă tot mai tare 
pământul, şi că va ajunge momentul când nevoea de apă a locuitorilor 
şi'a industriei nu va mai puteă fi satisfăcută, Și trebuie să notăm că 

aceasta se întâmplă într'o ţară unde cantitatea anuală de apă ce cade 
sub formă de precipitate trece de 700 mm. Ce ar însemnă dar aceasta 

pentru o ţară secetoasă ca a noastră? 

„Din toate aceste motive, la multe din vechile indiguiri. făcute după 
acest sistem, a fost nevoie a se face în urmă o serie de modificări ra- 
dicale şi foarte costisitoare, pentru a le potrivi pe cât se mai puteă 

condițiunilor speciale hidrografice şi nevoilor culturilor. Pentru a 
da o ideie de felul și dimensiunile acestor modificări, ajunge cred 
să spunem că la Mississippi, unde se indiguise întreaga regiune inun- 
dabilă, a fost nevoie să se desființeze digurile și să lase din nou supusă 
la inundaţii considerabila suprafață de 1.400.000 hect. Acelaș lucru 
a trebuit să se facă și la Tisa, unde, în urma catastrofei dela Seghedin din 
1879, comisiunea tehnică internațională — care a fost: consultată 
atunci —a avizat să se desființeze o bună parte din digurile insub-. 
mersibile pentru a se transformă din nou în baltă o însemnată parte 

din regiunea indiguită. 
Invățămintele” trase din constatarea efectelor “aplicării vechiului 

"sistem al digurilor continue insubmersibile au fost folosite în urmă 

de diferite State cari au căutat şi au găsit soluţiuni intermediare cu 
mijloace potrivite de a indigui fără a strică echilibrul fluviului şi fără 
a privă câmpiile de fertilizarea apelor. | 
„La Rhin, de ex., o mare parte din lărgimea luncii e apărată acum 

numai cu diguri submersibile joase contra creşterilor extraordinare, 

iar digurile înalte insubmersibile sunt abiă la o distanță mare dela 
mal — până la 6.900 m. distanţă între ele. Interesant e că aci recoltele 
ce se obţin de pe terenurile apărate numai cu digurile joase, cari deci 

2 A. R. — Memoriile Secţiunii Ştiinţifice, Seria 111, Tom. IV, Mem. 4. 

OT . 
Sia ECa 
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sunt expuse din timp în timp la inundație, sunt cu mult mai abun- - 

".dente decât cele obţinute pe terenurile apărate cu diguri insubmer-. 

sibile, şi că: din această cauză şi arenda ce. se plăteşte pe terenurile 

supuse din timp în timp inundație e aproape întreită ca arenda tere- 

nurilor apărate. . 

“Tot astfel foarte interesante și instructive. sunt vechile indiguiri ce 

sau făcut încă de câteva secole la unele râuri din Bohemia. Aci te- 

renul inundabil a fost numai într'o mai mică parte transformat în teren ” 
de cultură iar restul s'a transformat în eleştee artificiale — vestitele 

eleştee din Bohemia — cari servesc la piscicultura combinată cu cul-. 
turi agricole. Scopul urmărit a fost atât de a se da o mai bună valori- 

ficare pământului cât şi totodată de a se creă pe lungul malurilor râu- 

rilor câte o serie de basene artificiale — ca supape de siguranță — cari . 

să absoarbă o bună parte din apele în creştere și prin aceasta să' po- 

- tolească totodată furia și ravagiile inundaţiilor. Poate că tocmai această 

concepție a fost cea mai bună —pe care în tot cazul o experiență 

de câteva sute de ani nu a desminţit-o — și cred că din multe puncte 

de vedere, pe care abiă ultimile cercetări ştiinţifice le explică, ea con- 

ţine sâmburele soluţiunilor viitoare ce se vor da acestei mari chestiuni . 
a regulării cursurilor râurilor şi a punerii în valoare a zonei lor inun- 

- dabile. . 

„CAP. IMI 

PUNEREA ÎN. VALOARE A REGIUNEI “BĂLTOASE DIN 

ROMÂNIA 

După această scurtă i ochire asupra rezultatelor ce le-au dat și  efec- 

telor ce le-au produs diferitele sisteme de punere în valoare a regiu- 

nilor băltoase din alte țări, să trecem acum la țara noastră şi să vedem: 

"cum se pune problema pe care avem a.0 rezolvi şi ce soluțiuni i se pot da. 

In România, regiunea băltoasă în toată întregimea ei are — după cal- 

culele ce s'au făcut —o suprafață de aproape 2 mil. hectare și se 

compune din: toate lacurile, bălțile şi terenurile băltoase de pe malul 

- mării; Dunărea cu Delta şi lagunele ei și cu întreaga ei zonă inun- 

dabilă — adică albia majoră a “fluviului — compusă din “lacuri, bălți 

permanente și temporare cu gârlele lor, stufării, mlaştine, terenuri 

inundabile şi grinduri; Nistrul cu partea basarabeană a limanului 

său şi cu toată zona sa inundabilă; toate râurile cu zonele lor.
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inundabile până la limita albiei lor majoră; toate pâraele cu mulţimea de 

eleştee pe care le formează în cursul lor și care astăzi sunt în mare 
parte transformate în mlaştine și stufării neproductive;. toate vechile 

albii părăsite; toate mlaștinile și depresiunile de terenuri pe care nu 
„ creşte decât stuf, rogozuri și vegetațiune silicioasă; toate terenurile 
„puţin productive cari pot fi cu ușurință inundate și” transformate î în 

eleştee productive de peşte, - 
Cea mai mare parte din aceste întinse suprafețe —pe care apa'se 

întinde, stagnează sau se scurge după voea ei — dau astăzi, în raport 
cu bogăția în substanțe nutritive a solului lor și cu producţia terenu- 
rilor agricole învecinate, o producţie totală relativ foarte mică. Fie 
că aceste produse ar fi peşte și alte animale aquatice: comestibile, 
fie că ar fi iarbă de pășune şi fâneaţă, stuf sau papură, sau fie chiar . 
plante de cultură, cauza 'principală a acestei mici producțiuni nu e 
datorită sărăciei solului lor în substanțe nutritive —cari aci, prin 

fertilizarea continuă a apei şi aluviunilor, e adeseori mai bogat chiar 
decât pe cele mai bune terenuri ale câmpiei — ci numai nestabilității 

mediului şi variaţiei continue a condițiilor naturale de producţiei 
Pe fiecare porţiune din aceste terenuri s'ar puteă obține de sigur-o 
bună recoltă de pește dacă ea ar fi acoperită în tot cursul anului cu 
apă suficientă — după cum şi este în bălțile permanente; şi tot astfel, 
pe o mare parte din ele — în special pe terenurile mai înalte —:s'ar 

puteă obţine și o bună recoltă de cereale sau de alte plante de cultură, 
dacă ele ar rămâne uscate în tot cursul anului și ar fi ferite în acest 

timp de apa de inundație și de cea de infiltraţie. - ” 
De sigur însă, o mare parte din: aceste suprafeţe — după situația 

și forma lor şi după înălțimea ' nivelului fundului lor faţă de etiajul 
fluviului — sunt totuș mai bine pregătite de natură pentru una decât. 
pentru. celelalte din aceste 2 feluri de producţie: bălțile permanente 
cu japsele și pârlele lor sunt mai bine pregătite pentru producția de 
peşte, pe când terenul inundabil mai înalt și grindurile pentru cul- 
turile agricole, . 

Astfel fiind, dejă primele constatări ce le, facera asupra posibilită- 
ților de producţie a terenurilor cari compun Regiunea noastră băl- 
toasă ne arată că sistemul de punerea lor în valoare ce-l vom adoptă —şi 
în special pentru Dunărea — nu poate să fie o copie a altor indiguiri sau 
o combinație oarecare făcută la masa de proiecte. EI trebuie, din contra, 
să țină seamă, în primul rând, de condiţiile naturale speciale ale acestei 

20
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regiuni şi să decurgă în mod firesc dintr'un foarte amănunțit studiu 
al constituției, vieții și activității acestui fluviu precum și a tuturor 
fenomenelor hidrografice, biologice şi podologice care-l caracterizează 
şi” de care depinde -puterea de producție a diferitelor categorii de ape 
şi terenuri ce compun albia sa majoră. Acest sistem trebuie dar să ne 
dea putinţa de a face ca, pe deoparte, fiecare porțiune din regiunea inun- 
dabilă să fie valorificată prin acel fel de producţie pentru care însăş 

„natura a predestinat-o şi deci prin care ea poate da maximul şi optimul 
de producţie și rentabilitate; iar pe de altă parte, el trebuie să aibă în 
vedere ca, prin lucrările ce se fac în acest scop, să nu se strice echili- 
brul naturii sau să se provoace efecte cari ar duce la consecințele de- 
zastioase ce s'au arătat la alte fluvii indiguite cu diguri insubmezsibile. 

A) CARI AR FI CONSECINȚELE INDIGUIRII TOTALE 
A DUNĂRII ȘI A AFLUENȚILOR EI 

„Un studiu amănunțit al hidrografiei şi naturii terenurilor din lunca 
marelui nostru fluviu, ne arată, înainte de toate, cari ar fi consecinţele 
la care ne-am expune dacă am aplică aci sistemul — care din neno- 
rocire -pare a fi preferat —al îndiguirii totale. . | : 

Intre consecințele dezastruoase ce s'au produs, la multe din fluviile pre- 
văzute cu diguri insubmersibile continue, cităm cu deosebire următoa- 
rele: Impiedecarea navigabilității prin înălţarea fundului albiei, adică prin 
formarea de bancuri în albie și prin creșterea barelor la gurile dela 
"mare: supraînălțarea nivelului creşterilor de primăvară și al zăpoa- 
relor de iarnă, cu pericolele de ruperea digurilor și inundarea por- 
turilor și câmpiilor; prelungirea perioadei apelor scăzute de toamnă, 
care e atât de periculoasă navigației; potmolirea bălților mari pro- 
ductive din aval și transformarea lor în mlaștine; transformarea în 
mlaştine a bălților și gârlelor indiguite — cari nu se mai pot alimentă 
cu apă proaspătă —și nimicirea producţiei lor, precum și periclitarea 
sănătăţii publice prin transformarea bălților indiguite și a porţiunilor 
de teren joase — în care vine apa prin infiltrație — în mlaştine cu apă 
stagnantă, producătoare de țânțari; desființarea .unor importante iz- 
voare de umiditate a solului şi atmosferii regiunilor secetoase și stri- 
carea echilibrului precipitatelor atmosferice; împiedecarea fertilizării 
solului prin revărsările periodice ale fluviului, ale cărui aluviuni con- 
stituesc cele mai bune îngrăşăminte care-i dau adevărata putere de 
producţie; scăderea producţiei pescuitului din fluviu ş. a.m. d. N
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"Toate acestea și. multe altele pot fi consecinţele fatale la care near- 

expune un sistem greşit conceput; consecințe, care, la un fluviu ca 
Dunărea, ar însemnă pierderi uriaşe, nu numai pentru productivitatea 

terenurilor pe cari voim să le câştigăm, ci chiar pentru întreaga eco- 
nomie a țării. Căci trebuie să ne dăm bine seama că, dintre toate bo- 
gățiile cu care natura a înzestrat țara noastră, Dunărea este cu mult 
cea mai importantă; că, dacă lucrările ce s?ar face, ar. îngreuiă măcar 
cât de puţin navigabilitatea ei, aceasta ar însemnă o adevărată catas- 

trofă națională; ba chiar ne-ar compromite situaţia noastră. de Stat 
şi prestigiul de popor civilizat, în sarcina căruia e dată paza bunei stări 
a navigabilității pe această mare cale mondială care leagă centrul Eu- 

ropei cu Asia. Și tot astfel ar. fi dacă s'ar periclită sănătatea publică, 
prin creiarea de mlaştine în locul bălților permanente de astăzi, sau 

dacă s'ar schimbă regimul ploilor în această regiune secetoasă, sau 

S'ar micşoră umiditatea terestră ş. a. m. d. Dealtfel, d-l Ing. Vidraşcu, 
în meritoasa sa lucrare despre Indiguirea Dunării a arătat.și dovedit 
cu calcule minuţioase rolul pe care are a-l îndeplini regiunea inun- 

dabilă în regimul fluviului şi că chiar, din punctul de vedere tehnic, 
ar fi o mare eroare a se face-o îndiguire totală, ale cărei consecințe 

ar trebui apoi să le suportăm. 
Dar chiar, în afară de aceste efecte dăunătoare intereselor generale | 

superioare, un sistem greşit conceput — cum e sistemul digurilor in- 
submersibile continue —ar puteă aveă consecințe rele asupra însăş 
productivității complexului de terenuri şi bălți pe care le apărăm 

de inundație. 
Bălţile adânci, îndiguite — în cari deci apa nu se va mai putea primeni 

cu apă proaspătă din fluviu — nu vor mai puteă da niciodată o pro- 
ducţie de peşte. Experienţa s'a făcut în această privință şi la Dunăre, 

cu prisosință. Aşă se ştie că mlaștinea cea mare dela Medgidia — care 
a fost odată o .baltă productivă a Dunării şi a cărei alimentare a fost 

| oprită artificial printr'un. dig la Cernavodă, când s'a construit linia 

ferată dela Constanţa — continuă a rămâne de peste o jumătate de 

veac o mlaștine infectă, deşi are apă suficientă. Tot aşă e cu Balta 

Boldu de pe terenul îndiguit dela Spanţov, care înainte aveă o pro- 
ducţie mare de pește, iar de când s'a îndiguit nu mai produce nimic 

decât peşte mărunt degenerat, deși ea a rămas și astăzi o baltă adâncă 
cu multă -apă, însă stagnantă. Și tot astfel s'a întâmplat cu multe alte 
bălți adânci şi productive, cărora li s?a tăiat comunicaţia dela. Dunăre 

7
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prin șoselele ce s'au făcut și cari astăzi toate s'au transformat în smâr- - 
curi şi centre de infecţie paludică. Căci nu lipsa de adâncime şi de apă 
le-a făcut neproductive ci schimbarea radicală a condiţiilor biologice 
din ele, care sunt influențate de factorii hidrochimici şi anume: lipsa 

„de alcalitate și lipsa unui curent este cauza — după ultimele cercetări 
ale lui Lehmann 1), Schiemenz 2) şi Willer 2) — care face imposibilă 
vieața celor mai multe specii de pește în aceste categorii de ape, cu 
reacțiune acidă și cu.vegetație de plante silicoase. Dar suprafața totală 
a acestor bălți numai în lunca Dunării a vechiului Regat — fără Ba- 
sarabia — reprezintă 432.187 hectare. Deci aproape 48%, din suprafaţa 
totală a luncii — care astăzi dă o producţie importantă de pește — 
ar rămâneă neproductivă în urma unei îndiguiri radicale... : 
„Dar se.zice că se pot face drenaje și că se va evacuă apa cu. pom- 
pele din aceste bălți,-spre a pune apoi fundul lor în cultură agricolă. 
„De sigur că aceasta se poate face, dar ar fi interesant -de- văzut câte 
pompe ar trebui să lucreze pentru a puteă evacuă toată această imensă 

“cantitate -de apă -din bălțile mari permanente — din care multe au 
izvoare puternice. și. din deal — şi cu fund adânc ale Dunării? Ce 
cheltueli de personal şi combustibil ar cauză? Şi ce rentabilitate ar 
mai puteă da agricultura pe aceste terenuri în care s'a învestit un ca- 
pital atât de. mare? 

Dar dacă, cu mari cheltueli, S'ar puteă secă și întreţine uscate unele 
din bălțile mai mici din susul Dunării — deși din cauza infiltrațiilor 
o -mare parte din terenurile aparate ar fi prea umede pentru agricul- 
tură, cum s'a văzut la indiguirea dela: Spanţov unde 60%, chiar din 
“terenul inundabil a rămas încă necultivabil — pentru bălțile din Delta 
„Dunării secarea ar fi o imposibilitate. Fundul acestor bălți ale Deltei 
este doar cu aprox. 2 m. sub nivelul Mării Negre. Fireşte că, lucrări 
de artă star puteă face şi aci cum s'au făcut în Olanda acum câtevă 
secole şi cum se face și astăzi la Zui dersee. Dar aceste cheltueli enorme — 
'cari, nu numai că nu au dat nicio rentabilitate, dar chiar nu vor puteă 

  

- Dr. Conrad :Lehmann: Die! Dedeutung der Alkalităt im Stoffhaushalte. der 
Gewâsser, unter . besonderer Beriicksichtigung ihres Fischereibiologischen Wertes. 

Ş Biologisch. Zentralblatt 1924. 
2) P. Schiemenz: Der Wechsel în der Fruchtbarkeit unserer Fischpewăsser und 

seine mutmaslichen Ursachen. Berlin 1912. 

'3 A. Willer: Die Karbonathiirte einiger Ostpreussischer Gewâsser. Geologisches 
Archiv 1923. ”
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fi. niciodată amortizate din producţia terenurilor aparate — s'au făcut 
şi se fac de un Stat.bogat,cu teritoriu limitat, care nu mai are unde 
să-şi plaseze populația mereu crescândă; nu însă de un Stat sărac, 
ca al nostru, a cărui populaţie abiă ajunge la o densitate de 56 locui- 
tori pe km. şi: unde deci pământul are încă o valoare mică. i 

Din toate acestea .se vede dar că, pentru suprafeţele considerabile ocu- 
pate de bălți — numai în vechiul regat sînt 432.000 hect. din totalul de 
891.000 hect. a Luncii Dunării — îndiguirea totală a regiunii inundabile 
a Dunării ar fi o nenorocire, câci Sar distruge o întreagă producție pentru 
a se înlocui cu mlaştine înfecte, pepiniere de broaște şi țânțari, * | 
„Dar nu numai pentru băli ci chiar și pentru terenul inundabil pro- 

Priu zis, o îndiguire radicală nu ar fi atât de favorabilă cum se pretinde. 
Mai întâiu, am văzut la indiguirea dela Spanţov — pe care eu însumi 
am făcut-o tocmai pentru a experimentă acolo în mic întreaga pro- 
blemă, înainte de a face planurile pentru lucrările cele mari — că acolo, 
din suprafața apărată, numai aprox. 40% a putut fi pus în cultură; 
restul sunt: bălțile şi gârlele, cari rămân: pe vecie cu apă moartă şi 
neproductive, şi apoi terenurile nai joase cari nu pot fi puse în cultură | 
până nu se vor face încă. importante lucrări de amenajare interioară, . 
cu canale de drenaj, stațiuni de pompare, etc. Dar chiar Şi terenurile cu - 
totul plane cari nu ar aveă nevoie de asemenea drenări, deși sunt la: 
început foarte „productive, ele pierd în foarte scurt timp puterea lor de 
producție, după cum s'a întâmplat la Tisa. şi chiar la noi la îndigui- 
rea d-lui Ditmar dela Chirnogi; aceasta deoarece aci, pătura de pământ 
vegetal este subțire iar aluviunile și apa 'care venii în fiecare primă- 
vară pentru a fertiliză aceste terenuri, ca în Delta Nilului, acum sunt 
împiedecăte de a o mai face. D-l Ditmar mi-a declarat că, după ce pro- 
ducția terenului apărat scăzuse, a avut nenorocirea să i se rupă un 
dig care i-a distrus.culturile. In loc de dezastru, el a avut însă o pro- 
ducţie extraordinară; aceasta tocmai din cauza binefacerii aluviunilor 
pe care apa i le-a întins din nou pe ogoarele sale. a 

Desigur dar că, în cazul unei indiguiri radicale, nici chiar terenurile 
inundabile propriu 'zise nu ar. fi puse în state de a da aceea producţie 
pe care ar putea-o da în alte condițiuni, cari ar utiliză mai bine toți 
factorii “de producţie pe care natura i-a pus aci la „dispoziție. -, 

„+: Nu trebuie totuș să .ne mire că —cu toate aceste inconveniente 
incontestabile — auzim. mereu de cereri de concesiune. de terenuri 
inundabile pentru îndiguire. ' Concesiunile de obiceiu nu se cer de
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adevărații. capitaliști, ci de samsarii cari le plasează în urmă, contra 
unui bun comision, unui consorțiu de finanțare. Consorţiul plasează 
apoi acţiunile şi ia şi el comisionul său, iar acționarul duce în urmă 
greul şi trage consecințele. Apoi se mai ştie că în lunca Dunării sunt 
destule terenuri cari pot fi îndiguite cu înlesnire şi pot' da în primii 
ani o rentabilitate extraordinară, căci producţia începe a scădeă abea 
mai târziu. După concesionarea acestor din urmă terenuri e goana 

cea mare și nu după întinsele suprafețe de mlaștine şi stufării — cu 
fundul lor de coşcove și cocioace — cărora prin astfel de îndiguiri nu 

li se poate aduce nici o ameliorare şi care în orice caz nu ar da nici 
o rentabilitate. 

Aceste continue cereri de concesiune nu trebuie dar să ne facă să cre- 
dem că în adevăr problema tehnică e așă de ușoară. Doar Statul român a 
dat odată pe la 1890 în. concesiune desecarea Deltei Dunării unui. 

consorțiu olandez şi rezultatul se ştie care a fost: încercările de dese- 
care nu au reușit, concesionarii au căutat să plaseze concesia la Londra 
şi Ja Amsterdam, dar n'au putut, căci experții au găsit afacerea rea; 

Statul s'a ales cu un proces şi a încheiat o tranzacţie plătind conce- 

„sionarilor o despăgubire de 250.000 Lei aur. Acesta va fi şi în viitor 
rezultatul acestui fel de concesiuni a Deltei Dunării ce s'ar mai acordă, 

care după zicătoarea românească se cheamă: «la sfârșit tot turcul — 
"adică Statul — plăteşte». | 

Dar și pentru pescăriile cele bogate din albia fluviului, rezultatele 
unei asemenea îndiguiri nu pot fi decât: dezastroase. La Tisa se ştie, 
după constatările oficiale, că producţia în pește a albiei a scăzut în 
urma Îîndiguirii în proporţia de oo la 1. Și în adevăr, nici nu poate 
fi altfel, căci cercetările noastre au dovedit — contrar vechei concep- 
ţiuni — că izvorul producţiei de peşte nu este albia mică a fluviului 
ci balta cu terenul inundabil din zona inundabilă, unde se reproduce 
şi creşte peştele. Albia minoră a fluviului este numai locul său de re- 

fugiu în timpul iernei. 
Din toate acestea se vede dar că sistemul îndiguirii radicale — care 

din nenorocire se pare că a început a se aplică pe nesimţite la Du- 
năre — nu numai că nu rezolvă chestiunea punerii în valoare a regiunii 
moasire bâltoase, dar chiar poate: duce la consecințe cu totul peri- 

culoase. 
Să vedem dar care poate.fi adevărata soluție a acestei probleme 

și în ce mod poate fi ea pusă în aplicare. | 
>
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B) SISTEMUL DE PUNERE ÎN VALOARE PE CARE'L INDICĂ 
CONDIŢIUNILE NATURALE PENTRU ZONA. INUNDABILĂ 

| A DUNĂRII ŞI A AFLUENȚILOR EL: 

Din cele precedente s'a văzut că sistemul de punere în valoare a 
regiunilor noastre băltoase — şi în special.a celor dela Dunăre — nu 
poate fi decât acela pe care ni-l indică însăș natura, adică: za sistem, 
care să evite toate acele consecinţe dezastruoase pe care am arătat că le-ar 
produce o îndiguire totală şi totodată să poată pune în stare pe fiecare 
porțiune din solul acestei regiuni să-și transforme substanțele nutritive 

ce le conţine. în maximul şi optimul de produse necesare economiei omenești. 

Găsirea acestui sistem trebuie să fie bazată, aşadar, pe un studiu mi- 
nuţios al naturii acestor regiuni, adică pe studiul hidrografiei, pota- 
mologiei, limnologiei, biologiei și podologiei întregei albii majore a 
Dunării, cu Delta și lacurile litorale și cu porțiunea de mare situată 

în faţa gurilor ei. Chestiunea a trebuit, aşadar, să fie descompusă în 
toate problemele ei —atât după natura lor cât şi după localități — 
spre a puteă fi cercetate fiecare în parte şi a contribui astfel cu rezul- 

tatele lor finale la soluţiunea generală ce trebuie s'o dăm. - | 

_1. Organizarea studiilor şi experiențelor practice 

In toamna anului 1892, când am pornit aceste studii, datele biblio- 
grafice pe cari le-am găsit asupra acestor chestiuni erau foarte reduse. 

Chiar materialul cartografic eră încă cu totul insuficient. Cu privire 
la datele hidrografice nu avem decât fundamentalul studiu geofizic 
al lui Sir: Charles Hartley, care i-a servit ca bază la lucrările sale dela 

Sulina. Ele priveau brațele Dunării dela Galaţi la vale —.profunzi- | 
mile, debitul, aluviunile, viteza curentului, formarea și natura barelor, * 

ete. — nu dădeau însă nici o indicație cu privire la insulele dintre brațe; 

după cum dealtfel și minunatele sale hărți se limitau numai la fluviul 
propriu zis, cu braţele.sale, nu însă la Deltă cu lacurile ei. Tot astfel 
şi cu frumoasele lucrări asupra Dobrogei ale geologului Peters, sau 
interesanta lucrare despre Delte a geografului Kredner, nu dădeau : 

nici ele vreo indicație remarcabilă despre Delta propriu zisă și bălțile 
ei. Chiar harta Dobrogei dela 1883, în care Statul major româna carto- 
grafiat pentru prima oară insulele dintre brațele Deltei, nu conţine 
decât contururile câtorvă din bălțile, gârlele și grindurile mai prin- 

cipale, dar tocmai multe din acele detalii cari ar fi putut aveă o adevărată 

“importanță. lipsesc cu totul. De mai puțină importanță încă, în 

7
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această privință, sunt cele 2 vechi hărţi: Harta Rusească și Harta 
. dela 1830 a căpitanului englez Sprat. | . 

Despre natura Deltei se credei până la această dată, că ea este o 
imensă mlaștină puţin adâncă, pe fundul căreia crește o bogată vege- 

= _taţie de stuf și papură; așă că cunoscutul „geograf E. von Sydow în 
lucrarea sa dela 1856, scrie chiar că s'ar puteă secă cu ușurință și 
transformă într'o provincie fertilă. 

Asupra Dunării dela Galaţi în sus, cu regiunea ei inundabilă, existau 
încă și mai puține lucrări științifice: câtevă scrieri mai mult beletristice 
și studiul geologului Peters («Die Donaw»). Ca hărţi. a fluviului — 
adică numai a albiei sale minore — nu aveam pe atunci decât harta 
de navigaţie a Companiei austriace de navigație, și abiă în urmă a 
venit și frumoasa hartă a marinei noastre militare. Lunca a fost car 
tografiată treptat de statul nostru major, însă, ridicările făcându-se 
în diferite epoci ale anului, contururile bălților şi a gârlelor variau 

„dela o foaie la alta, după starea în care se află nivelul Dunării când 

s'a ridicat în plan fiecare porţiune. 
In totul putem zice că, la aceea dată, din punctul de vedere știin- 

ţific, zona inundabilă a Dunării şi Delta ei erau o adevărată terra 
încognita. A trebuit dar ca studiile ce le î începeam să le pornesc de- 
odată în toate direcțiunile: Fauna cu biologia principalelor specii de 
animale şi în special peştii cu migraţiunile lor, epocile și locurile lor 
de reproducțiune, hrana, etc.; condiţiunile generale biologice ; 

biologia principalelor plante cari formează masivele de vegetaţie din 
bălțile și terenul inundabil al Dunării; natura, formarea şi dispa- 
riția bălților și gârlelor, alimentarea lor. cu apă și peşte, natura fun- 

dului bălților şi analiza fizică, chimică și biologică a terenului inun- 
dabil, mecanismul producției pescăriilor, etc. ;  constituţiunea. Du- 

nării; natura, formarea. și dispariția bălților, gârlelor și grindurilor 
ei şi a lacurilor litorale, cu condiţiunile de .vieață din ele; rolul vege- 
taţiei şi formarea plaurului; originea şi mecanismul evoluţiei Deltei 
Dunării. Ba chiar am crezut necesar să întind aceste studii şi asupra 
problemelor politice ale Dunării, cu care chestiunea noastră are de- 

asemenea strânse legături). Rezultatele tuturor acestor: cercetări. spe- 
ciale le-am publicat în timpul dela 1894 până astăzi în vreo 37 de 
studii şi monografii apărute în țară şi străinătate. . 

Dar oricât de multă osteneală mi-aş fi dat cu cercetările mele per- 

sonale, atât pe teren cât și în laborator, munca individuala unui singur:
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om nu poate ajunge a epuiză o problemă atât de vastă. Deaceea paralel 
"cu lucrările mele personale, ca șef al Serviciului. Pescăriilor şi ame- 
lioraţiunilor, fonciare, am mai organizat şi condus o serie de studii 
colective — ştiinţifice, tehnice și economice — pe întreaga zonă inun- . 
dabilă a Dunării. Inainte de toate am Căutat, în această privință,. să 
„completăm cu detalii topografice şi hidrografice și cu cotele de nivel .. 
— făcând şi sondajele necesare — harta statului major pentru întreaga 
regiune dela Vârciorova la Gurile Dunării, făcând și o serie de profile 
longitudinale și transversale ale luncii. In urmă, obținând fondurile. 
„Necesare, am organizat. o echipă de ingineri sub conducerea d-lui 
Ing. Vidrașcu, care a făcut acea admirabilă hartă hidrografică a Deltei 
Dunării, reprezentând o bază exactă „pentru orice viitoare lucrări. 
Paralel cu aceasta, am organizat şi studierea economică a întregei regiuni, 
adunând, pentru fiecare: baltă sau suprafață de teren, toate datele : 
asupra felului și cantității producţiei lor pe o întreagă serie de ani. 

Înfine, pentru a trage şi concluziunile practice ce decurgeau din 
toate aceste lucrări științifice, am pornit — cu toată lipsa de fonduri. 
de care sufeream —la punerea în execuție -a lucrărilor -de. punere în 
valoare: . : DE ea | . 

Cu privire la Pescării —unde nu aveam nici: o îndoeală asupra 
eficacităţii lucrărilor ce le Propuneam —am pus în execuţie săparea 
«Canalului Regele Carol, pe care-l: propusesem încă din 1894, pentru 
îmbunătăţirea pescăriei. din cele 8o.00o hect. “care compun seriă de 
lagune numită Lacul Razim. Rezultatul sa arătat imediat, căci pro- 
ducția de pește s'a urcat treptat dela: 50.000 'kgr. la peste 3 milioane 
de kgr. anual. Și, imediat după aceasta, am continuat cu săparea - -. 
canalelor «Regele Ferdinand» şi «Regina Elisabeta», care și ele au fost 
executate în condițiuni tehnice foarte bune de d-l Ing. Vidraşcu şi 
au.avut acelaş rezultat asupra producţiei. Mai rămăsese, pentru com- 

„pletarea sistemului de amelioraţie aplicat acestui complex de lacuri, 
să se execute încă închiderea gurii Portiţa dela mare Şi să se înles- 
nească alimentarea cu apă dulce şi a marelui lac -Sinoe, în care; apa 
fiind concentrată, peştele de apă dulce nu se poate înmulți. Aci însă 
continuarea lucrărilor a fost oprită, căci campania demagogică pentru 
aşazisa «eftenire a peştelui» a dezorganizat serviciul pescăriilor, care 
aveă a rezolvi mari probleme științifice, şi l-a transformat întrun ser- 
viciu de: vânzarea peștelui la populație. Pentru tot restul .Deltei şi 
bălțile: mari . dela Gura Ialomiţei în jos, studiasem deasemenea un 

4
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întreg program de ameliorarea pescăriei — pe care le-am publicat apoi : 
în conferința ținută la Academie în 1914 sub titlul «Problemele știin- 
țifice și economice ale Deltei Dunării» — dar punerea în execuție a 
lucrărilor a fost asemenea oprită. Consecința a fost că, o mare. parte 
din bălțile productive ale Deltei. Dunării — care figurează pe harta 
hidrografică din 1gr1 — astăzi nu se mai văd, fiind cotropite de ve- 
getaţie și acoperite cu Plaur, așă că s'au transformat în mlaştine -ne- 
productive. Se vede dar că tocmai măsurile pentru aşazisa ceftenire 
a peştelui» sunt acele cari au provocat considerabila scădere a produc- 
ției și deci au avut efectul contrar al scopului pe care se zice că-l ur- 
măreau, Ea | | 

„ Cu privire la terenurile înundabile am păşit deasemenea spre un 
început de aplicare practică. Aci însă, nu pentru a pune în execuție 
un proiect general de lucrări, definitiv stabilit, ci pentru a experi- 
mentă numai efectele indiguirii asupra unei porțiuni oarecare din 
lunca Dunării, care conţine la un loc toate elementele ei. Am indiguit 
aşadar moșiile Statului Clinciu şi Spanţov — cu o suprafață de aprox. 
2.000 hect. —spre a organiză aci o stațiune experimentală și a vedeă 

„cum se comportă culturile și ce efecte au indiguirile asupra diferitelor 
categorii de terenuri : bălți, gârle, terenuri joase, terenuri mai înalte, etc. 
Legea îmbunătăţirilor fonciare —al căror proiect fusese alcătuit de 
mine, dar care a fost modificat în urmă —a scos chestiunea tere-: 
nutilor inundabile dela. Direcția pescăriilor, așă că planul conceput 
nu a mai putut fi pus în aplicare. Experiențele culturale proiectate s'au 
putut urmă numai câțivă ani sub conducerea foarte competentă a 
colegului nostru d-l Tonescu-Șișești, însă au fost apoi. oprite în loc. 
Rezultatele acestor experiențe le-am arătat mai sus în liniile lor ge- 
nerale, însă un lucru este acum definitiv stabilit și anume: că bălțile 
și gârlele adânci, odată indiguite, îşi pierd cu totul producția şi devin - 
cuiburi de infecţie palustră. 

„2. Posibilităţile de producție optimă a dife feritelor pârți care compun re- 
giunea băltoasă . 

Am făcut această scurtă schițare a activității ştiinţifice ce s'a des- 
făşurat pentru studiul chestiunii punerii în valoare a zonei inundabile 
a Dunării, deoarece am crezut necesar să arăt că sistemul pe care-l 
consider ca singurul capabil de a rezolvi chestiunea nu este un produs 
al fantaziei ci se bazează pe o întreagă serie de îndelungate și serioase
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cercetări ştiinţifice a tuturor problemelor speciale şi de experimentări 
metodice a soluţiunilor lor. El ne este indicat dar de însăș natura acestei 
regiuni și de regimul natural al apelor fluviului, pe care voim să-l 
amenajăm, astfel încât forțele sale destructive să devină productive 
şi să nu începem cu el o luptă neegală, din care desigur am ieși biruiți, 

Cercetările noastre, din punctul de vedere al posibilităților de pro- 
ducţie şi de punere în valoare a diferitelor părţi cari compun această 
regiune, ne-au dus la următoarele. concluziuni principale: | 
a. Că bâlțile Deltei Dunării — care nu. sunt, după cum se credeă, 
o mlaștină puţin adâncă, ci au fundul lor la o adâncime de aprox. 
2 m. sub nivelul „Mării Negre — nu pot fi transformate în terenuri 
de cultură, decât doar prin lucrări de artă ca cele din Olanda. Aceasta 
ar face însă ca hectarul de aci să coste cel puţin de ro ori mai mult 
ca hectarul de cel mai bun pământ dela câmpie şi că numai întreți- . 
nerea anuală și pomparea apelor să coste cu mult mai mult decât s'ar 
puteă realiză din cea mai bună recoltă. Ele trebue să rămână dar 
destinate în primul rând producţiei de peşte și să fie amenajate în 
acest scop, oferind cele mai bune condițiuni de creşterea și înmul- 
țirea peştelui. N : | a 

+ 2. Că bălțile mari permanente de pe malurile Dunării sunt anume 
pregătite dela natură pentru 6: mare producție de peşte şi, dacă ar 

fi bine amenajate în acest scop, ar puteă să deă — pe această cale — 
o rentabilitate mai mare ca cele mai fertile terenuri agricole. Că această 
putere de producție este însă condiționată: a) de putinţa unei ali- 
mentări regulate, în timpul primăverii, cu apă proaspătă de Dunăre : 
în epoca creşterilor ei, care coincide cu epoca reproducerii peștilor ;- 
b) de putinţa alimentării acestor bălți cu peştii migratori din fluviu, 
care să poată intră liberi pentru a se reproduce şi a se hrăni; c) de re- 
zervarea, în jurul bălții, a unei cât mai întinse porțiuni din terenul 
inundabil care are un nivel mai jos, pentru a spori astfel suprafața 
bălții în timpul epocii creşterii apelor și a oferi deci peştilor adulți sufi- 
ciente locuri favorabile pentru reproducţiune, iar puilor locuri priel- 
nice pentru hrana şi creşterea lor. E 
_3-" Că terenurile inundabile mai joase — pe suprafața cărora se găsesc 

presărate și numeroase japşe — sunt pregătite dela natură atâţ pentru 
producţia de pește cât şi pentru cea de iarbă de pășunat. Solul acestor: 
terenuri este îmbibat cu o enormă cantitate de germeni în stare latentă 
a unei bogate microfaune și microfloră aquatică, care învie îndată
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ce vine inundația: și trec iarăș în stare latentă indată ce se retrag apele. : 
"Totodată însă el este îmbibat și cu rădăcini și seininţe de anume specii - 
de ierburi furajere de uscat, cari stau: latente în timpul inundaţiei . 
şi se desvoltă apoi la retragerea apei; unele chiar pot să dea din: aceeaş 
rădăcină o formă adaptată la vieața aquatică şi o altă formă adaptată 
la vieața de uscat — după cum terenul e acoperit sau nu cu apă — 
deci duc o vieață cu adevărat amphibă. 

Aceste terenuri joase —a căror fel de' producţie astăzi depinde 
de nivelul creşterilor anuale — sunt totuş mai bine pregătite pentru 
o producție de pește, dacă ele ar puteă fi menținute în permanență — 
sau cel puțin până toamna — acoperite cu apă. Pentru culturi agri- 
cole, aceste terenuri nu sunt încă bune, fiind prea joase — adică reci 
şi umede. Ele vor ajunge și la aceasta, însă după un număr mai mare 
de ani, adică atunci când, printr'o colmatare sistematică cu aluviunile 
depuse de Dunăre în ficcate an peste ele, li se va înălţă treptat nivelul; 
în acest scop vor trebui însă făcute lucrări speciale. Pentru moment 
îndiguirea lor radicală, cu diguri insubmersibile, ar însemnă distru- 

__ gerea productivităţii. Căci apa, ne mai venind peste ele, germenii 
microorganismelor S'ar distruge -pentru totdeauna, iar, pământul ne 

„mai fiind acum fertilizat prin apă şi aluviuni, iarba ce crește pe el 
ar degeneră din ce în ce, dând o rentabilitate tot mai mică. Aceasta, 
în afară. de- marile goluri pierdute prin. întinsele suprafețe de bălți 
şi japşe, cari rămân neproductive și care am văzut că la Spanţov ocupă 
60%, din suprafața totală; . 
"4. Că terenurile iînundabile mai înalte şi grindurile — deși apte și 

pentru piscicultură, având și ele în pământ, într'o proporție mai mică, 
germenii latenţi ai microorganismelor aquatice — sunt totuş mult mai 
brne pregătiți pentru 'agricultură. Ele pot fi îndiguite definitiv. Po- 
sibilitatea însă, de a lăsă din timp în timp ca apa proaspătă de Du- 
năre cu aluviunile ei să se întindă peste ele, ar reprezentă o sporire 
îndoită a puterii lor de producţie și a rentabilităţii, Grindurile, cu : 
Pământul lor aluvionar și cu putinţa de a lei irigă, sunt foarte apte 
pentru grădinărie. | 

5. Că pe terenurile joase, ca și pe. Ostroave, se desvoltă foarte bine 
aşa zisele «Păduri de baltăy cu esențele .lor principale: salcie, plopi 
şi arini, Apa. de inundație le face chiar mult bine. Este deasemenea 
un bun mijloc de punere în valoare a unor părți din aceste terenuri; 
„6. Că stufăriile constituesc cea mai grea problemă pe care ne-o-.
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prezintă punerea în valoare a zonei inundabile; şi tocmai acestea ocupă — 

mai cu seamă în Delta Dunării — cea mai mare suprafață. Acestei 
chestiuni nu i se poate da o soluţie generală, aplicabilă în orice loc, 

"căci stuful nu creşte numai în -mlaștinile puţin adânci, ci apare şi ca 
stuf plutitor, acoperind enorme suprafeţe de bălți adânci cu așa zisul 
Plaur. - 

La «marginile eleşteului», da poalele bălții», în «mârcuri» şi în toate 
depresiunile din care un rest de apă nu se poate scurge, stuful prinde 
și se întinde, căci e planta cea mai tenace, ale cărei Rizome pot stă 
mulți ani în pământul uscat, spre a începe imediat a vegetă din nou 

când vine iarăș apă. La astfel de stufării, putinţa asanării depinde de 
dimensiunile și vechimea lor. Pentru micile mlaștine, ajunge un drenaj 
bine făcut ca pământul să fie curățit în câţivă ani. La masivele vechi, 

lucrul e mult mai greu, căci o desecare, cât de bine făcută, nu e sufi- 
cientă pentru a le transformă în .pământ de cultură. Aci, pământul 

e acoperit cu o pătură groasă de «Coşcove» sau «Cocioace» formate din 
Rizome vechi de stuf, care nici cu cele mai adânci pluguri nu se pot 
desfundă. Calitatea acestui pământ, chiar după ce s'a. distrus stuful, 
rămâne inferioară, căci e un pământ acid, încărcat cu humine. 

Pentru asemenea. stufării mari, e mult mai favorabil dacă se poate 
"să fie puse în valoare prin piscicultură, adică dacă pot fi transformate: 

în bălți sau eleștee mai adânci. Căci, de îndată ce apa'are un nivel 

mai ridicat şi un mic curent continuu de apă proaspătă, stuful înce- 
tează de a se mai întinde iar papura și rogozul. dispar cu totul. Prin 

tăierea stufului, puţin înainte de epoca înfloririi sale, cu vreo 10-15 cm. 
sub nivelul apei, se poate apoi ajunge a-l rări din ce în ce mai mult; 

deasemenea, secând iarna eleșteul sau balta, arând adânc. fundul, 
turnând. var și apoi umplându-l din nou primăvara cu apă adâncă, 
se poate împiedecă creşterea sa. "Poate aceste metode cer însă con- 

struirea unor. basene — eleştee sau bălți artificiale — costisitoare și o 

regulare sistematică a apei, pentru a le puteă umpleă sau secă la timp, 

operaţie care e foarte necesară şi pentru putinţa culturii intensive 
a peştelui. 

„Și mai greu se prezintă însă problema pentru stufăriile cele mari 
din: “bălțile adânci ale Deltei, unde stuful nu numai că formează acele 

enorme masive «Phragmitetum» — adevărate păduri de stuf înalt până - 
la 4 şi 5 m. — dar chiar aci el se întinde orizontal la fața apei, fără 
a mai aveă- rădăcini prinse în fund, şi formează astfel o pătură.
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plutitoare, așă zisul «Plaur», pe care cresc apoi tot felul de plante amfibe 
şi de uscat. Plaurul începe dela stuful ce crește pe malul de grind și, 

"îndată ce dă de 6 adâncime mai mare, se desprinde de fund şi crește 
înainte ca stuf. plutitor, formând adeseori și acele cunoscute «Insule 

_ plutitoare». Dacă apa bălții nu e destul de primenită şi nu există un 
mic curent de apă proaspătă, el se întinde cu o repeziciune mare și 

"acopere tot mai mult luciul bălților, sustrăgând astfel fundul lor dela 
influența binefăcătoare a energiei solare și făcând astfel bălțile inapte 
„pentru vieața: organismelor, deci neproductive pentru pescărie. In 
Deltă aproape '75.000 hectare sunt acoperite cu Plaur plutitor şi tot 
pe atâta cu Plaur vechiu lipit de fund. Punerea în valoare a acestor 
suprafețe e şi mai grea. În tot cazul — față de întinderile mari pe 

care le avem, nu poate fi vorba de mijloace mărunte artificiale. Adu-: 
cerea de curente de apă proaspătă oxigenată poate încă să dea cele 
mai bune rezultate. Această chestiune nu e încă rezolvită şi mai are 
încă nevoie de îndelungate studii. și experimentări. 

Dar, oricum fie, asemenea enorme masive nu pot fi distruse dela 

un an la altul şi, deaceea, găsirea unei întrebuințări pentru chiar această 

plantă constitue şi ea un mijloc de punere în valoare. In afară de vechile 
întrebuințări ale stufului — ca combustibil, acoperire de case, material 
pescăresc de cotețe și garduri, stucături pentru plafoane, etc., —in-- 
dustria celulozei, industriile de fibre de tors și ţesut, industria de nu- 

treţe artificiale, 'etc., pot întrucâtvă contribui la punerea în valoare 

a acestor suprafețe chiar prin valorificarea actualelor lor produse. 
O fabrică mare de celuloză în Delta Dunării — deşi ca rentabilitate 
nu'ar fi o afacere splendidă —ar da un important articol de export, 

care aduce mulți bani sănătoși în țară și ne-ar mai cruță pădurile. 
In genere protejarea tuturor industriilor cari pot utiliză plantele de 
baltă ca materie primă este cât se poate de recomandabilă. 

7. Că Dunărea și brațele ei pot da o foarte mare producție de pește, 
atâta timp cât zona ei inundabilă oferă peştilor — crap, șalău, somn, 
etc. — acele minunate locuri de reproducere și de creşterea şi hrana 

puilor și acele minunate refugii cu apă limpede în timpul viiturilor, 
când apa fluviului e încărcată cu aluviuni. Deasemenea și atâta timp 

cât gârlele îi vor puteă aduce din baltă acele mari cantități de «Planc- 
ton» şi de microorganisme cari servesc de hrană - peştilor din albia 
ei. De îndată ce albia va fi izolată de zona ei inundabilă, producţia 

ei de pește va scădeă atât de tare încât nu vor mai avea o importanță:
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reală decât peștii migratori de mare — sturionii şi scrumbiile de Du- 

năre. La “Tisa am arătat că producţia albiei a scăzut după îndiguire 
în proporţia -dela roo la 1. 

4 Principiile sistemaiii de punere în valoare și scopurile ce trebuie, să 
le realizeze el 

Din toate aceste constatări — atât asupra cerințelor regimului na- 
tural al apelor fluviului cât și asupra predispozițiunilor şi posibilită- 

ţilor de producție a diferitelor categorii de ape şi terenuri cari compun 
zona inundabilă — putem acum vedeă cari ar fi principiile fundamen- 

tale, care ar trebui să formeze baza sistemului de punere în valoare 
al regiunii înundadile a Dunării și ce anume scopuri trebuie să îndepli- 
nească el: 1. El trebuie să fie în stare să utilizeze toate predispozițiu- 

nile de cultură ale diferitelor categorii de terenuri cari compun această 

regiune și să le destineze, pe fiecare din aceste, felurilor de: producțiune 
pentru care sunt pregătite dela natură, 2. El trebuie să se conformeze 

Şi să ţină seamă de cerințele regimului apelor fluviului, pentru ca 

aceste, în timpul creşterilor, să se poată scurge în liniște spre mare, 
fără a face ravagii — rupând diguri, potmolind calea navigabilă, for- 

„ mând bare la guri, etc. — iar în timpul apelor j joase să se poată menţine 
în albie la un nivel suficient pentru navigaţie; 3. El trebuie să poată 

regulă revărsările fluviului astfel, ca ele să-și exercite influența lor 

fertilizantă asupra luncii, şi deci să înlesnească ca revărsările să poată 
da maximul lor de contribuţie pentru sporirea puterii de producție 

a solului; şi 4. El trebuie să satisfacă nevoei de o colmatare lentă, 
prin aluviuni, a terenurilor joase, pentru a le feri de apele de infil- 
traţie şi de înmlăștenire. 

Să vedem dar, ţinând seama de aceste principii, ce avem de făcut 
şi pe ce bază să alcătuim proiectele, pentru ca — împăcând necesi- 
tățiie sporirii producției cu necesitățile menţinerii stării de echilibru 

“a apelor fluviului şi cu necesitatea satisfăcerii tuturor acelor interese 
superioare cari se leagă de el—să putem da acestei regiuni, în mod 
constant, maximul de productivitate și de siguranță a recoltelor: 

„ 1.» Concepţiunea fundamentală, care trebuie să domine la alcătuirea 
proiectelor, este că rolul apei în această regiune este covârșitor, Că 

această mare cantitate de apă, încărcată cu aluviuni, pe care ne-o aduce 

în fiecare primăvară Dunărea — şi care astăzi, lăsată în voea ei, face: 

3 A. R. — Memoriile Secţiunii Ştiinţifice, Seria 111. Tom. IV. Xfem. 4.
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adeseori ravagii, potmoleşte canalele navigabile și bălțile productive, 
împiedecă producţia agricolă, etc, — este în reaiitate un dar ceresc, 

pe care încă nu am știut destul să-l utilizăm, dar care poate să pro- 
ducă o abundență și prosperitate a acestei regiuni, cum o vedem în 
Olanda sau Lombardia. Prima datorie ar fi dar de a organiză întreaga 
regiune astfel, încât să se facă posibil, ca această apă, înainte de a 
se scurge în mare, să dea toate foloasele de care e capabilă. 

Cum trebuie să organizăm însă această regiune pentru a corespunde 
acestui scop? | 

Inainte de toate trebuie să ne dăm bine seamă ca scopul digurilor 
ce le vom face nu trebuie:să fie de a conduce apa Dunării cât mai 

repede — pe drumul cel mai scurt —la mare şi nici să împiedecăm 
oriunde revărsarea ei. Revărsările apei fluviului sunt o necesitate 

fiziologică a acestei gigantice ființe, pe care, dacă le vom împiedecă .: 
cu orice preț, vom provocă perturbări cari pot deveni fatale întregului 

organism. Revărsări:e se pot dar numai dirijă acolo unde e nevoie ce 
ele — sau în cel m:i rău caz acolo unde produc mai puţină vătămare — 
dar nu se pot şi nu trebuesc oprite cu totul. Scopul digurilor trebuie 
dar să fie, nu acela de a opri cu totul inundația, ci numai de a repartiza 

apa revârsărilor pe regiunea inundabilă astfel, încât o parte din aceasta 

-să poată fi ținută tot timpul.anului sub apă, iar. altă parte să poată fi 

“menţinută tot timpul anului uscată, In acest scop trebuie împărțită 

delu început întreaga regiune după cum o cer nevoile producţiei, 

adică astfel: ca o parte din terenuri — bălțile, eleșteete ertificiale ce 
pe terenurile joase, etc. — să fie destinată şi amenajată pentru a servi 
la piscicultură, iar ce.elalte părți la culturi agricole, păşune, crescătorii 
de animale, etc. 

2. Trebuie să se mai ţină seamă că producția de pește a unei băii 

este proporțională cu suprafaţa inundată și cu durata inundaţiei.. In 

acest scop, băițile naturâ.e şi cleșteeie artificiale ce se vor face trebuie. 
să fie estfel amenzjate, încât apa ce intră în ele primăvara să le acopere 
în întregime și să fie păstrată la acelaş nivel până toamna când începe 
pescuitul, adică până ia strângerea recoltei. Toamna însă, când se 
începe pescuitul, apa din eie trebuie să poată fi scursă până la un nivei 
cât mai jos, astfei ca — redusă într'un mic basen — strângerea re- 
coitei să se facă cu minimul de muncă 'şi de cheitueală. 

3+ Trebuie deasemenea să se ţină seaniă, că, pentru terenurile inun- 
dabile propriu zise, inundația din tirap în timp —cel puţin odată
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Ja câţivă ani — este o necesitate organică, de care ele nu pot fi dis-. 
pensate fără pericolul de a-și pierde productivitatea. Aceasta o cere - 
nivelul lor jos faţă de etiajul fluviului, care nivel, cu timpul — dacă 
se va împiedecă cu totul aluvionarea — va deveni şi mai jos şi le va - 
expune la pericolul apelor de inflitrație și la înmlăştenire. O cere și 
„constituția lor fizică, chimică şi biologică, care nu le permite să-şi 
menţină puterea lor de producție dacă nu sunt fertilizate, din timp 
în timp, cu âpă proaspătă și cu aceea subțire pătură de aluviuni pe care. 
o întinde apa peste această câmpie. O mai cere în fine şi biologia tu- 
turor acelor varietăți de plante amfibii — cari sunt special adaptate 
vieţii pe terenul inundabil și constituesc aci marea majoritate a ierbei 
de pășunat — pentru. ciclul vieţii cărora, o inundație, din timp în 
timp, pare a fi o condiție esențială de existență. In acest scop, sistemul 
de punere în valoare al acestor terenuri trebuie să prevadă posibili- 
tatea inundării lor, cel puţin la 4 ani odată, cu apă proaspătă alu- 
vionată, . i | 

Necesitatea inundării la fiecare 4 ani a acestor terenuri ar însemnă 
— din punctul de vedere al producției — sacrificarea a 2 recolte în 
timp de 1oani. Ca şi la terenurile dela Rhin, îndiguite cu diguri submer-. 
sibile ((Sommerdeiche»), această sccrificare a 2 recolte din 10 s'ar 
răsplăti desigur și aci înzecit, prin cantitatea și calitatea celorlalte 
8 recolte. 'Totuș, pentru a nu face nici acest sacrificiu şi a profită de 
toate posibilităţile, este indicat, şi aci ca și la eleşteele din Bohemia, 
să facem agricultură în rotaţie cu piscicultură. In acest scop, terenul 
trebuie dar să fie astfel amenajat şi împărţit în basenuri, încât, în fie- 
care an, 20%, din suprafața sa să fie inundată și menţinut acoperită cu 
apă tot anul, pentru a servi la piscicultură, iar restul să fie cultivat 
cu plante agricole. In anul următor el va fi. uscat şi folosit pentru cul- 
turi agricole, iar o altă porţiune de 20%, va servi pentru piscicultură, 
ş. a. m. d. i | | 

Prin acest sistem rotativ al culturilor de peşte și cereale — pe. care 
l-am descris detaliat în diferite pubiiceţii și care a fost chiar aplicat 
după indicaţiile mele în Statele-Unite — se pot îndeplini o serie de 

„scopuri importante: a) El poate da maximul de productivitate acestor 
terenuri; b) El va înlesni totodată și colmatarea lentă a părților joase 
ale acestor terenuri, pentru ca, pe această cale, ele să poată fi ferite 
de a nu mai fi expuse la pericolele apelor de infiltraţie şi la înmlăşti= 
nire; c) El va permite în acelaș timp unei mari cantități din apele 

3
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fluviului să se reverse libere. și să fructifice câmpia, în loc ca.ele să : 
supraînalțe nivelul fluviului în creștere și astfel să rupă digurile sau 
să potmolească canalul navigabil. | 

* 4 “Ţinând seamă, de constatarea făcută, că, pentru oricare parte a. 
zonei inundabile şi pentru orice fel de producție, apa fluviului încăr- 
cată cu aluviuni — dacă e condusă şi împrăștiată pe luncă la timpul 
cuvenit și în cantitățile voite — este. elementul principal de fertilizare 
a solului, trebuie ca și digurile de apărare ce se vor construi să fie pre- 
văzute cu declusele» necesare: pentru acest scop. Totodată trebuie ca 
şi amenajamentul interior al terenului apărat să fie prevăzut cu un 
canal principal de alimentare şi de scurgere a apei și cu o serie de canale 
secundare pentru răspândirea sau colectarea ei. Deasemenea €l tre- 
buie să fie prevăzut şi cu o serie de diguri secundare transversale, 
care să împartă o regiune naturală îndiguită în mai multe basene se- 
parate, necesare atât culturilor de peşte în rotație cu culturi agricole 
şi fertilizărilor parțiale a câmpiilor şi pășunilor cât și colmătării sis- 
tematice a .părților joase. . 

4. Punerea în aplicare a sistemului pentru regiunea inundabilă a. Dunării 
și Programul. Iucrărilor hidraulice 

Luând în considerare principiile ce le-am stabilit și scopurile la 
care trebuie să corespundă lucrările de ameliorare ce se vor face 
pentru fiecare categorie de ape şi 'de terenuri ale regiunii băltoase, 
aplicarea acestui sistem la zona inundabilă a Dunării s'ar rezumă 
la următoarele: | | | 

I. Delta Dunării cu marile lacuri litorale, fiind destinată a fi pusă 
în valoare în primul rând .prin producţia peștelui, nu are nevoie de 
a fi îndiguită. Bălţile, gârlele, sahalele şi lacurile ei vor trebui ame- 
najate special pentru o producție rațională a peștelui, făcându-se 
înainte de toate canalele şi gârlele necesare pentru alimentarea lor 
şi pentru ameliorarea condiţiunilor biologice din ele. Punerea în va- 
loare a- acestor mari pescării constitue o chestiune deosebită „pentru. 
care am făcut un program special de lucrări și un-plan pentru o în- 
treagă activitate economică, : | 

Grindurile şi terenul inundabil mai înalt din Deltă, care aci are o 
suprafață relativ foarte. redusă, trebuie apărat, numai dinspre baltă, 
cu diguri uşoare și puţin înaite; âceasta spre a puteă servi nevoilor.



7 

  

99 PUNEREA IN CULTURĂ A REGIUNII BĂLTOASE - 37 
  

de locuinţă, hrană și crescătorie de vite a pescariior localnici şi la mici 
“culturi agricole sau culturi . de plante industriale special adaptate 
"acestor regiuni. , . 

" Stufăriile Deltei se vor puteă pune în valoare, deocamdată, prin 
diferitele industrii cari utilizează stuful, papura și alte plante de baltă 

-ca materie primă; aceasta se va face însă paralel cu o activitate siste- 
matică pentru reducerea din ce în ce mai mult — fie prin lucrări spe- 

„ciale de drenare şi colmatare, fie prin stârpirea plaurului —a supra- 
feţii lor. Pentru trebuințele de case ale locuitorilor și pentru cher- 
hanale şi toate instalațiile necesare exploatării pescăriilor sau stufă- 

riilor, se vor face — după un plan determinat — «pomostele» înalte 
pe grindurile dela malul Dunării, pe care să se poată așeză toate aceste 

construcțiuni. 
- II. Toate bălțile mari permanente de pe malurile şi insulele Dunării, 

împreună cu complexul de bălți mai mici, japşe, gârle, etc. și împreună 

cu o cât mai largă zonă din terenurile inundabile ce le înconjură — 

atât cât se inundă în timpul unei creșteri mij:ocii de primăvară — 
vor trebui deasemenea rezervate pentru producția peştelui și amena- 

jate special în acest scop. Nici acestea nu au nevoie să fie. îndiguite dela 

Dunăre, mai mult decât atât cât e necesar ca adâncimea apei dela 
- marginea bălții să fie de 0,5 m., adică ca să facă cel mult câteo mică 
înălțare a grindului malului unde e necesară și să se astupe așa zisele 

«rupturi». Amenajarea interioară a acestor bălți constitue deasemenea 
o chestiune specială care cere un program de lucrări deosebit. Prin- 

.cipalul este că toate gârlele de:alimentare dela Dunăre să fie pre- 
văzute cu ecluze astfel regulate încât să poată ţine în baltă până toamna 

“un nivel care ar ajunge la acela al: creşterilor mijlocii de primăvară 

a Dunării, adică cevă sub: nivelul grindului malului. Deasemenea 

aceste bălți — împărțite "unde se poate în. mai multe basene — 
trebuie să fie prevăzute cu așaziși «popi» şi canale de scur- 
gere, spre a2 se puteă scobori: treptat, după voinţă, nivelul din 

fiecare! basen în parte, mai cu seară toamna la epoca pescuitului 

mare. | | a 
Fac parte din aceste categorii : toate grupele mari: de bălți depe 

amândouă malurile Dunării din jos de Călărași: Bălțile Crapinei, Bra- 

teşul, Domeniul Brăilei, Bălțile Saltavei, -Călărașul, Bălţile Carcaliu 
şi toate cele de pe malul dobrogean; apoi Ezerele, Vărăşti, Sticleanu, 

Ezerul Mănăstirii, Greaca, Mahâru, Suhaia, Nedeia, Potelu, Celeiu,
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etc. și toate bălțile mari permanente, cu complexul de băi ţi mici şi 
japşe ce le înconjură. 

11].- Tot terenul ce rămâne, după ce se vor rezervă bălțile perma- 
nente cu zona lor, se poate îndigui cu diguri insubrmezsibile, însă cu 
condiția să fie prevăzute cu instalațiile de alimentare cu apă arătate 
mai sus şi cu amenajamentele interioare „Pentru + diferitele feluri de 
culturi la care vor servi. 

* ” + 

Soluţia aceasta a valorificării zonei inundabile a Dunării este sigur 
„cevă mai complicată decât aceea a unei simple îndiguiri; căci ea nu 

este numai de natură tehnică, ci presupune şi o cunoaștere perfectă 

a procedeelor felurilor nouă de cultură pe care voim să le introducem 
şi în vederea cărora trebuie să pregătim terenul. Ea rezolvă însă pro- 

blema definitiv, punându-ne la adăpostul dezastrelor ce s'ar provocă 
„prin Stricarea unei stări de echilibru natural și dându-ne putinţa 

de a folosi toate elementele naturii pentru o producţie cât mai spornică. 
Ea mai are şi marele avantaj de a fi cu mult mai puţin costisitoare, 

atât prin faptul că lungimea totală a digurilor e cu mult mai mică — 
“şi de sigur şi secțiunea lor — cât şi prin faptul că regiunile rezervate 
pescăriei au nevoie numai de mult mai mici lucrări. Această soluție deci 
"are nevoie ă de mult mai puţin capital pentru a fi realizată și totodată 

punerea ei în executare poate fi repartizată asupra unui număr cât 
de mare de ani. 

* 
* * 

Deși zona inundabilă a Dunării cu marile lacuri litorale din Do- 

brogea constitue partea cea mai importantă a regiunii bâlloase a țării, 

mai rămân încă: lacurile litorale basarabene, toate zonele inundabile 

ale râurilor şi Nistrului, apoi marea mulțime a eleștee:or din albia 

tuturor pâraielor din ţară, care cer şi ele să fie puse în valoare. Întrucât 
priveşte celelalte zone inundabile şi lacuri litorale, soluția, în princi- “ 

piile ei generale, e aceeaş ca la Dunăre. Întrucât priveşte însă eleșteele 
din pârâuri, aceste, ne mai corespunzând cerințelor pisciculturii moderne, 
trebuesc în cea mai .mare parte secate și înlocuite cu eleștee siste- 
matice, anume amenajate pentru acest scop. Construirea și exploa- 

tarea lor este și ea o specialitate aparte, care cere specialiștii ei pe 
cari ar trebui să ni-i educăm cât mai repede.
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, CAP. :V. 

MĂSURILE NECESARE PENTRU ORGANIZAREA EXPLOATĂ- 
RII ȘI PUNERII ÎN CULTURĂ A REGIUNII BĂLTOASE 

După ce am stabilit, în linii generale, care ar trebui să fie programul 
lucrărilor hidrotehnice ce trebuesc executate pentru. regularea re- 
vărsărilor și pentru pregătirea diferitelor. părţi ale terenului în vederea 
felurilor de producţie cărora voim să le destinăm, rămâne acum să 
ne gândim și la organizarea acestor exploatări. Căci numai cu construi- 
rea digurilor nu am rezolvit încă chestiunea. Adevărata muncă de 
punere în valoare prin culturi. va începe a se desfăşură abiă îndă- 
rătul digurilor, atunci când va trebui să amensjăm: fie bălțile și ele- 
șteele,: în vederea unei exploatări: raţionale sau a unei pisciculturi sis- 
tematice, fie zerenurile agricole, în vederea cultivării diferitelor plante 
indicate pentru astfel de regiuni sau chiar în vederea pisciculturii 
combinate cu 'culturi agricole. | o 

Pentru a se puteă face însă toate acestea, e nevoie de o ocrotire 
specială din partea Statului. Dacă, la digurile mari de apărare, Statul 
are îndatorirea — ca şi în toate țările unde s'au făcut 2semenea lu- 
crări — să contribue la construcția şi întreținerea lor în proporţia 
în care interesul general e reprezentat, pentru amen:jarea interioară 
a terenurilor și punerea lor în cultură, el trebuie cel puţin să facă 
proprietarilor tot felul de înlesniri. Căci nu trebuie să se piardă din 
vedere, că lucrările de amenajarea terenurilor — fie ele bălți sau câm- 
pie — şi cele de constituirea gospodării'or vor costă sume importante 
şi că zsemenea investiţiuni mari nu se pot face decât dispunând de 
un capital ieftin cu o lungă durată de amortizare. Dezsemenea, față 
de marile investiţiuni și dat fiind că orice instalaţiune nouă are nevoie 
ce timp pentru a funcționă în mod regulat, nu putem să ne aşteptăm 
din primii ani la beneficii nete importante; ba chiar deficitele nu vor 
fi excluse; trebuie dar ca +semenea terenuri ameliorate să fie scutite! 
de impezite pe un număr de ani şi să li se mai facă și tot felul de alte 
usemeneu înlesniri. 

Dar, pe lângă acestea, asemenea iucrări — și mai cu seamă culturile — 
Tu se pot începe decât de specialiști încercați, căci, numai cu încercări 
diletantice, proprietarii pot să :jungă 'la' faliment. Specialiştii nu-i 
avem, însă; trebuie deci să ni-i aducem sau să-i educăm. Apoi âvem. 
nevoie să cunoaștem rezultatele ce s'au obținut pe toate terenurile
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similăre din alte țări — cum sunt de ex. toate acele așazise «ulturi 
speciale» agricole cari s'au făcut pe terenul indiguit dela "Tisa —și, 
mai cu seamă, avem nevoie de continue culturi experimentale chiar 
pe aceste terenuri. În această privință, e un mare păcat că stațiunea 
experimentală pe terenul ce l-am indiguit la Spanţov — care eră con- 
dusă cu atâta competență de colegul nostru Dr. Ionescu-Sișeşti — 
a fost desființată. Ar fi fost bine ca aceste câmpuri. experimentale 
să se fi transformat chiar într?o stațiune de selecțiunea semințelor 
plantelor de cultură special adaptate climei şi solului, acestei regiuni. 
„Dar, mai mult încă, ne lipsesc cu totul așazişii tingineri de cultură», 
specializați anume în hidraulica agricolă, cari sunt atât de necesari 
pentru continuele lucrări de amenajarea specială a terenului, irigarea 
şi drenarea sa. Ne lipsesc înfine administratorii de moșii cu o cultură 
specială în aceste direcţiuni. Cultura de orez combinată cu pisci- 
cultura, pe care Contele Caracioni o face de mulți ani în Banat şi 
care în lunca Dunării — după cum arată şi încercările ce le-a făcut 
colegul nostru Balș la Gruia — ar aveă desigur mari şanse de reușită; 
cere și ea însă un personal competent, pe care nu-l avem pregătit. 

Din aceste câteva exemple se vede dar, că pentru rezolvirea acestei 
mari chestiuni riu suntem încă deajuns de pregătiţi, deși timp de 

„ aşteptat nu mai averh, căci chiar. direcția îmbunătăţirilor fonciare e 
gata să pornească mari lucrări 'de îndiguire, iar legea agrară cere 
ca îndiguirele să fie gata în cel mault zece ani. Reiese dar, din aceasta, 
o nouă îndatorire importantă. a Statului, pentru „care trebuie: neapărat 
să facă o lege specială şi să caute totodată, în grabă, a completă învă- 

țământul agricol de toate gradele pentru a creă personalul necesar. 

%, * % 

Oricât de greu s'ar prezentă. chestiunea pentru partea. agricolă, 
aci, cel puţin, avem dejă un drum bătut și putem adaptă cu ușurință 
legislația actuală — cu organizarea ei de Stat—la nouăle nevoi ce 
se creează. Cu mult mai greu însă se prezintă chestiunea pisciculturii, 
În adevăr, din scurta schiță de program a indiguirilor pe care am dat-o, 
s'a văzut că o mare parte din regiunea băltozsă a ţării nu poate fi pusă 
în valoare decât prin producția peştelui, fie. că aceasta ar fi bazată - 
pe sporirea prin diferite. mijloace a producţiei naturale a pescăriilor, 
fie prin cultura sistematică a peștelui, adică prin aplicarea procedeelor .
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moderne ale pisciculturii. O mare parte din aceste suprafeţe destinate 

producției peştelui — bălțile dela Dunărea de Jos, inclusiv Delta cu 
lacurile litorale, și Marea din fața. Gurilor Dunării cu bogatele ei 
pescării de sturioni — constituesc chiar cele mai importante pescării 
de apă dulce şi salmastră din Europa. 

O atât de mare problemă ne impune dar o: organizare specială în 
vederea rezolvirii ei şi impune, mai cu seamă Statului, o serie de 

îndatoriri, pe care, dacă le-ar neglijă-şi de acum înainte, ar comite 
un păcat neiertat față: de întreaga economie a țării și faţă de aspirațiu- 
nile de adevărată civilizaţiune ale poporului ei. 

In primul rând trebuie să se ţină seamă că, după cum agricultura, 
silvicultura, viticultura cu pomologia — și toate acele ramuri de acti- 

vitate economică care au de scop punerea în valoare a solului țării — 
s'au ridicat treptat dela rangul unei exploatări a produselor naturale 

la acela al unei culturi ordonate, tot astfel condițiunile generale eco- 
nomice de astăzi ne impune ca o absolută necesitate ca şi pescăria 

să se folosească de rezultatele cercetărilor științifice, pentru a trece 

dela starea ei primitivă de astăzi la aceea a unei exploatări raționale 
şi a unei culturi sistematice. Timpul cere dar ca Pescâria cu Pisci- 

cultura să fie organizată şi ea — ca şi surorile ei, " Agricultura, Silvi- 
cultura, Zootehnica şi celelalte — ca o ramură. independentă de pro- 

ducție a ţării, şi deci să i se acorde, prin legi şi printr'o. organi- 
zare . specială de stat, tot sprijinul și: ocrotirea pentru 'propă- 

șirea ei. . SE | 
Pentru a puteă aduce aceasta la îndeplinire, este nevoie înainte de. 

toate de o bază legală serioasă, care să ne .permită desfăşurarea unei 

activități energice în această direcţiune: o lege generală de încurajarea 
pisciculturii în apele ţării, care să încurajeze producția și executarea 

"tuturor lucrărilor necesare în vederea ei precum şi să înlesncască 
valorificarea produselor ei printr'o comercializare şi industrializare 
rațională; o serie de măsuri speciale cât mai grabuice, pentru exploatarea 

rațională şi pentru punerea în valoare a marilor pescării domeniale ale 
Statuii — care se știe că formează majoritatea pescăriilor țării şi cele 

mai, mari pescării. de apă dulce din Europa; şi, în fine, reorganizarea 
radicală a serziciului pescăriilor, pentru a-l pune în stare să corespundă. 

nouei sale misiuni ştiinţifice, tehnice şi economice, și să poată face 
proiectele și conduce execuţia marilor lucrări ce i se cer. Acestea sunt 

cele trei mari necesități urgente, cărora trebuie să li se dea o cât mai 

| -
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- grabnică soluţiune pe cale de lege și fără de care nu vora puteă face 
nici un pas serios înainte. 

Timpul scurt al unei conferințe nu-mi permite a expune aci mai 
larg cari anume sînt principiile şi tendinţele zcestor legi şi măsuri. 

" Public însă aci în anexă, ca o continuare a acestei conferințe, un: 

memoriu special — pe care l-am. predat oficial Ministrului Agricul- 

turii — în care arăt pe larg «Necesitatea și principiile unei legi 
pentru încurajarea pescăriei şi pisciculturii în apele țăriiv» şi în care dau 

totodată și «Planul de exploatare raţională cu un program de activitate 
economică pentru Delta Dunării şi: celelalte mari pescării ale Statului». 

CAP. V 

REZOLVIREA. PRACTICĂ A CHESTIUNII. SISTEMUL EX- 

PLOATĂRII PESCĂRIILOR DOMENIALE ȘI ROLUL LOR PEN-U 
TRU PUNEREA ÎN VALOARE A REGIUNII BĂLTOASE 

In cele expuse până acuma am căutat să luminez chestiunea mai 
mult numai din punctul de vedere ştiinţific. Nu pot totuş să încheiu 
această conferință fără a vă arătă şi calea pe care cred că se poate în- 
drumă rezolvirea ei practică. 

Organele oficiale în sarcina cărora cade rezolvirea acestei chestiuni, 

în toată întregimea ei, sunt astăzi cele 2 servicii speciale cari au fost 
„create şi organizate după propunerile meie: Direcţia Pescăriilor şi 
Direcţia Imbunătățirilor fonciare. A fost de sigur o greşeaiă că aceste 
2 servicii, atât de strâns legate între ele prin activitatea comună ce 

au a o desfăşură, au fost separate în urmă unul de altul. Interesul reu- 
șitei cere neapărat ca legătura între ele să fie restabilită. 

Dar. oricari ar fi legăturile dintre aceste servicii, şi unul şi altul are 
„nevoie de mijloace pentru a puteă lucră. Direcţiei îmbunătățirilor 

fonciare i s”a dat putinţa, printr'o lege speciaiă. a-şi procură oarecare 

mijiozce; dar acestea sunt ce sigurcu totul insuficiente, fiţă ce multele 
miliarde de care are nevoie pentru a execută proiectele ce le are ace! 

„serviciu şi pe care nici nu le va puteă găsi în curând. Poate că această 
iipsă, de bani are şi binele ci, căci mai oprește în loc continuarea apii- 
cării sistemului 'pericuios al indiguirilor radicale ce s'a pornit, până 

ce experiența va arătă apoi nevoea modificării proiecteior în sensul 
sistemului pe care Pam ex;us. :
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„Cu mult mai multă înlesnire sar puteă găsi însă o cale practică 
pentru ca Direcţia Pescăriilor să execute lucrările ce cad în sarcina - 
ei, şi pe această cale să se întindă apoi asupra întregei regiuni. In 

adevăr, din cele arătate până aci, s'a văzut că cea mai mare parte a 
regiunii băltoase a țării nu poate fi pusă în valoare decât prin producția 
de peşte. Și deasemenea s'a văzut, că, din această suprafață, majori- 

tatea covârşitoare o formează așazisele «Pescării ale Statului». Dela 
aceea: ce va face Statul cu Pescăriile sale, depinde dar în Prima, linie 
rezoluirea întregei probleme. 

Pentru ca această întinsă suprafață de bă! ți, mare și terenuri, care 
constitue baza de producţie a pescăriilor Stztului, să poată fi făcută 

productivă, este nevoie,— după cum s'a văzut: de o importantă 
investiție de capital în lucrări hidraulice, construcții, instalații și unelte 
de exploatare și de industrializare a produselor; de o conducere ştiin- 

țifică și tehnică competentă prin specialişti; de o organizare admini- 
strativă practică, cu Jibertatea de acțiune necesară, ca -la societățile 
comerciale; de o organizare — pe baze cooperative — a muncii în 
vederea aplicării unui plan sistematic de exploatare. Cum putem 
dar satisface aceste nevoi? Să vedem ce s'a făcut și ce trebuie să 

"se facă în viitor: - | 
Dela 1895 până la 1914, , Statul, salvându-și pescăriile sale de ra- 

pacitatea 2rendașilor vandali, —care ajunsese a ruină cu totul fondul 
de producţie, prin potmolirea gârlelor de alimentare şi infectarea apei 
din bălți —a orgamzat o .exploatare în regie. Bazele acestei regii 
erau: Statul proprietar ameliorează şi întreține în bună stare fondul 
ŞI organizează producția după un plan general de exploatare. El este 
ocrotitorul, îndrumătorul și organizatorul pe baze cooperative a muncii 
pescarilor, cărora le înlesneşte procurarea de unelte şi le dă în sarcină 
pescuirea apeior după planul general de exploatare, în schimbul unei 
părți din producţie, Peştele prins se vinde prin licitație publică zilnică, 
iar suma rezultată dela vânzare se împarte imediat între Stat şi pescari, 
conform normelor.stabilite pentru fiecare apă în parte. Statul nu face 
nici un fel de comerț cu produse!e.. 

Dela 1914 —sub pretextul ieftinirii peştelui — această regie a fost . 
însă transformată într'un monopol al comerțului . de peşte, Statul 
luând acuma asupra sa întregul comerț en gros şi de detaliu, din 
toată țara. Serviciul pescăriilor s'a transformat astfel şi el, dintr'un 
serviciu ştiinţific al organizării producţiei și îmbunătățirii fondului,
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într'o administrație comercială de : Stat. Efectele au fost: scăderea 
cantitativă a producţiei la mai puţin de 50%, scăderea totală a ca- 
lităţii produselor, scăderea veniturilor Statului la mai puţin de !/, 
sărăcirea pescarilor şi lipsa uneltelor de pescuit, încetarea lucrărilor 
de punere în valoare şi de întreţinerea bălților şi deci potmolirea 

canalelor și cotropirea bălților productive de către vegetaţie, şi înfine,- 

iipsa peștelui pe piață. i 
După un timp de prea îndelungată şi păgubitoare experimentare a 

acestui sistem, starea creată a alarmat opinia publică și a început 

a se căută o nouă soluțiune: legea comercializării bunurilor Statului 
a venit cu soluțiunea concesionării pescăriilor Statului la societățile 

anonime de comercializare ce s'ar formă pe baza ei. Aceste societăţi 

nu s'au putut însă formă în condițiunile nepractice prescrise de lege. 

Ministerul Domeniilor a găsit apoi altă formă de concesionarea pescă- 

iilor, acordând, prin simple deciziuni ministeriale, o serie de con- 

„cesiuni parţiele, şi anume: o concesiune pentru comercializarea pe- 

ştelui în toată țara, concesiunea transportului peștelui din baltă “la 

piață, concesiunea halei și frigoriferelor din Galaţi, concesiunea di- 

feritelor cherhanale și ghețării din baltă, ș. a. m. d. 
Rezultatele acestor concesiuni au fost şi mai rele: scăderea veni- 

turilor nete ale Statului până la aproape de zero, corupția funcționa- 

rilor şi dezorganizarea completă a serviciului de producție şi de lu- 

crări hidrografice de ameliorațiune, înstrăinarea aproape a întregului 

inventar — cherhanzle, ghețării, hale,: frigorifere, vapoare, ete. — şi 

peste toate sărăcirea completă a adevăraţilor pescari. 

Acum chestiunea a intrat din nou într'o stare acută şi se caută 

iarăş o soluţiune. Pentru găsirea acesteia se lasă din nou libertatea 

fantazii pubiice și mai cu seamă se iau în considerare tot felul de 

chestiuni secundare; pe când în reaiitate soluția adevărată este atât-de 

ușor de găsit, ea reeșind dela sine din însăş necesitățile deszultării acestei 

ramuri de producţie. - 

„ Dintr'o parte se susține: că «chestiunea pescăriilor este o chestiune 

socială», şi că, după cum s'au dat moșiile dela câmpie ţăranilor, să se 

- deă și bălțile sub o formă oarecare, fie chiar numai ca o servitute — 

pescarilor. A găsi o chestiune socială într'o regiune cu densitate a 

populaţiunii atât de rară— unde cel mult poate fi vorba de o stare 

administrativă nesănătoasă — ar fi în adevăr o anomalie; şi în tot cazul 

soluțiunez ei nu ar puteă fi decât desvoltarea productivității acestei
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regiuni. Consecințele unei soluțiuni bazată. pe o.astfel de concepțiune 
"ar fi însă — tocmai în această privință — în adevăr dezastroase. Tra- 

ducerea ei în practică ar însemnă: 
1. din punctul de vedere naţional şi politic: 

a) Pentru Delta Dunării şi marile lacuri litorale, instalarea pentru 

totdeauna ca proprietari — sau coproprietari — ai acestor bălți pe Li- 
povenii şi Cazacii Zaporojeni («Haholi») — cari au fost aduşi aci de 
Rusia anume pentru a rusifică gurile Dunării şi care în timpul răsboi- 

ului au constituit aci «Republica sovietică independentă a Deltei 
Dunării» — şi deci desăvârşirea de. către Statul român a vechei po- 
litici ţariste la gurile Dunării. 

b) Pentru restul bălților de pe 'tot lungial Dunării, « ea ar însemnă: 
improvizarea ca pescari — pentru a fi împroprietăriți sau a li se da 

asupra bălților un drept de servitute, într'o formă oarecare — a tuturor 
mărginașilor bălții, cari nu s'au ocupat niciodată cu pescuitul și nu 

- vor fi niciodată în stare a exploată cum se cuvine această avuţie naţio- 
nală. Căci se ştie că bălțile de pe toată Dunărea, dela gura Tisei la 
gura Ialomiţei, se pescuesc din .cele mai vechi timpuri de pescarii 

români din "Turtucaia şi nu de locuitorii mărginaşi, cari nu au prac- 
“ticat niciodată această meserie, decât doar ca diletanţi. 

2. Din punctul de vedere economic, aceasta ar însemnă: risipirea fon- 

dului de producție şi imposibilitatea proprietarilor — cărora li s?a ştirbit 
dreptul de proprietate sacră și inviolabilă — de a mai puteă face inve- 
stiţiuni pe care să le poată amortiză din venituri, spre a pune în 
valoare această mare bogăţie naturală a țării; aşadar aceasta ar aveă 
de efect rămânerea acestor bălți pentru totdeauna în starea de exploa- 

„tare primitivă — cu sistemul învechit al dijmei devenit obligatoriu 

„Şi cu uneltele preistorice — în care se găseşte şi astăzi. Consecințele 

asupra producţiei ar fi în adevăr cu mult mai rele decât cele ce le-a 

avut reforma agrară asupra producţiei agricole; acolo însă o necesi- 
tate socială reală impuneă orice sacrificiu, pe când aci, fără nici un 

fel de motiv, S'ar viola dreptul sfânt de proprietate şi S'ar provocă 
conflicte sociale „Trebuie dar să se știe bine că inventarea unei che- 
stiuni sociale la pescării — acolo unde ea nu există şi nu are nici un rost — 
înseamnă împiedecarea rezolvirii uneia din cele mai importante chestiuni 

economice a țării. . - 

O altă soluțiune, care caută a-şi face loc cu insistenţă și a-și pune chiar o 
“bază legală, este Rearendarea pescâriilor Statului. Aceasta ar însemnă dar
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a se scoate din nou ca salvatori ai situației compromise de astăzi pe 

vechii arendași, cu tot cortejiul lor de cămătari şi de specualanți ai pro- . 
dusetor şi ai muncii lucrători'or; adică tocmai pe acei cari odinioară 

au devastat şi ruinat cu totul bălțile şi au adus pe pescari într'o ade- 

--vărată stare de robie. 

- Toate aceste soluții imposibile — cari complică în mod inutil 
„cele mai simple chestiuni — sunt numai expresia completei dezorien- 

tări care domneşte cu privire la cele mai importante chestiuni econo- 
mice ale țării şi o dovadă a îndrăznelei cu care interesele lăturalnice 

încearcă la orice ocazie a se strecură pentru a influenţă rezolvirea pro- 
blemelor de Stat. Consider dar de datoria mea să arăt şi acum în mod 

cu totul obiectiv — astfel cum se cuvine să se facă în acest loc unde 
ne af.ăm — care e adevărata soluțiune a acestei chestiuni, astfel cum 
reiese ea din nevoile evoluției acestei ramure de producție națională 
şi din necesităţile. rezolvirii intereselor superioare ale Statului, şi care 
e calea pe care trebuie. să o apucăm pentru a pune odată un capăt 
tuturor acelor soluțiuni fantastice și periculoase, 

După părerea mea, dobândită în urma multor studii şi indelungate 

experiențe, singura cale care poate să ne ducă la țelul dorit al punerii 
în valoare a acelor mari pescării domeniale ale Statului este calea apu- 

cată în 1895; acea, care, până la 1914, a dat deşă atât de bune rezultate 

şi care deci — revăzută şi adaptată nevoilor timpului — constitue astăzi 
o bună bază pentru viitor. In adevăr, prin acel sistem de exploatare, 
producţia crescuse considerabil — cu toate că lucrările cele mari 
de ameliorare abiă începuse a fi executate —, veniturile Statului 
se urcau pe fiecare an, şi, totodată, şi starea materială a muncitorilor 
pescari prosperă din ce în ce mai mult. 

De sigur, acea cale din 1895 eră numzi începutul soluției definitive; 
căci sistemul are nevoie de multe modificări, pe cari abiă timpul ne-a... 

învățat cât de necesare sunt. 
Să examinăm dar cari sunt, în principiu defectele unei regii a Statului 

şi ce motive se dau pentru necesitatea arendării pescăriilor, spre a 
„vedeă ce valoare au ele în realitate şi a arătă apoi care e adevărata 

cale pe care trebuie s'o luăm. 
Motivele cari se invoacă în general în contra regiei Statului sunt: 

«Statui este prost negustor», «Statul nu are libertatea de acţiune pe 

care o are un arendaş sau o societate anonimă de comercializare», Şi 
«Statul nu dispune de capitalul necesar pentru învestiţii». Să vedem
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dar întrucât aceste obiecțiuni sunt justificate ș şi în ce e mod pot fi în- 
lăturate inconvenientele constatate. : 

1. Cum că «Statul e un prost negustor», aceasta este un adevăr 1 ne- 
indoelnic. Tocmai deaceea concepția unei regii bazată pe rolul Sta- 
tului ca negustor este o greșeală fundamentală, care a dus la rezul- 
tatul dezastros al sistemului — zis al «ieftinirii peştelui» — aplicat 
„dela 1914 până la 1926.: Rolul adevărat al Statului în aceste proprietăți 
ale sale nu poate fi decât acela pe care l-a avut regia dela 1895 până 
la 1914, adică: de a'amelioră şi întreţine fondul în bună stare de pro- 
ducţie, făcând toate învestiţiile necesare; de a organiză producția 
pe baza unui plan ştiinţific de exploatare; de a ocroti, îndrumă şi 
organiză munca pe baze cooperative; şi de a supraveghiă vânzarea 
zilnică a: produselor prin licitaţie publică, achitând imediat din pro- 
„dusul ei partea cuvenită pescarilor. Acest rol e şi :perfect suficient, 
atât pentru a aplică cele mai perfecționate sisteme de exploatare 
care să deă sporuri tot mai mari ale producției, cât și pentru a satisface 

_nevoei sociale de a asigură pescarilor. o bună stare materială și. mo- 
raiă. Orice extindere mai mare a rolului Statului ca comerciant sau 
industriaș este periculoasă. 

2. Cum că o administraţie de Stat nu are astăzi libertatea de acţiune 
pe care o are o întreprindere particulară, este deasemenea un adevăr 
care nu poate fi contestat; Aceasta, însă, nu însemnează că, atunci 
când interese superioare ne obligă să facem o exploatare în. regie, 
noi să fim nevoiţi, din astfel de consideraţiuni, să renunțăm la satis- 
facerea acelor interese. Prin legi speciale i se pot da — atunci când e 
nevoie — și unei administraţiuni de Stat atât.o independenţă cât de 
mare, care s'o salveze de infiuența nefastă a politicei, cât și o cât mai 
largă libertate de acţiune, care s'o scutească de formalităţile greoaie ale 
legii contabilităţii și să-i deă dreptul de a administră conform cu prin- 
cipiile legilor care guvernează societățile comerciaie. De unde oare 
nevoia acestei alternative, că, dacă formalităţile greoaie ale legii con- 
tabilităţii nu se pot acomodă la nevoile unei exploatări, Statul să fie 
obligat a-şi sacrifică viitorul proprietății sale — şi. a unci întregi ra- 
“mure de producțiune naţională — și a lăsă ca veniturile, la care are 
ei drept, să intre în punga arendeşilor sau concesionarilor. Doar legile 
trebuesc acomodate nevoilor țării şi a Statului şi nu nevoile țării iegilor. 

In cazul pescăriilor, soluţia e foarte simplă: Se va înființă o admi- 
nistrație: independentă, cu un Consiliu de Administraţie, constituit
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după norme analoage celor “ale Codului comercial; adică, această 
-administraţiune — în loc să fie obligată să verse toate încasările la 
Casa Statului şi să aştepte apoi ordonanțarea cheltuelilor după buget — 
să poată cheltui din încasări şi numai la finea anului să facă un bilanț, 
constatând veniturile nete, pe cari să le verse la Casa Statului. De 
îndată ce.se va face această reformă — atât de simplă, dar cu conse- 
cințe atât de mari — Statul va încetă chiar de a mai fi un «prost ne- 
gustor» sau cum i se,mai zice tun rău administrator»; ba chiar ad= 
„ministrația sa — fără atâtea tantieme şi (fauxfrais-uri» obligatorii — 
va fi mai ieftină ca o administraţie particulară. 

3. Întrucât privește lipsa de capital, este deasemenea adevărat că 
nevoile mari ale Statului îl silesc adeseori să fie prea sgârcit şi să sa- 
crifice multe lucruri bune ce le-ar puteă realiză, pentru a puteă face 
față la alte cheltuieli momentane mai urgente. Aplicarea unui plan 
sistematic de exploatarea pescăriilor cere fără îndoeală un capital: în- 
semnat de investiție și sume considerabile pentru cheltuelile anuale, 

- Găsirea acestui capital este o chestiune de vieață, fără de care nu pu- 
tem face nici un progres. Totuș, putem afirmă cu siguranţă, că nici 
arendaşii și concesionarii nu-l au. S'a văzut doar acum — când cu 
legea comercializării se încercase înființarea unei Societăți — cum 
aproape toate băncile noastre cele mari n'au fost în stare să garanteze 
subscrierea unui capital social: de 200.000.000 lei plătibil în 3 ani. 
Așazisele «Capital» şi «Investiţii» ale arendașilor le cunoaștem doar 

"prea bine din trecut. Ele se limitau de obiceiu la garanţia pe care o 
depuneă o bancă şi la salariul funcţionarilor pe prima lună; tot restul 
cheltuelilor se plăteă din încasările zilnice provenite din vânzarea peștelui. 

Şi atunci vine şi aci întrebarea: oare de ce nu ar puteă face și Statul 
ceeace face orice arendaș, procurându-și capitalul de exploatare din 
încasările zilnice, cari la pescării sunt destul de mari și ajung cu prisosință ? 

Dar lucrul e şi mai simplu. De îndată ce Administrația Pescăriilor 
„va fi declarată printr'o lege ca instituție autonomă, care. poate fi ad- 
ministrată după, normele Codului de comerț, ea nu va mai aveă o 
nevoie absolută de acel preţios capital inițial. Veniturile nete ale pes- 
căriilor — fără risipa ce se face astăzi cu concesiunile, scutirile de 
dijmă, etc. —ar puteă reprezentă sume importante, din cari ar fi 
suficient să destinăm timp de 3 ani câte 50% pentru investițiuni — 
deci cam 50 mil. lei pe an —și ne-am constitui astfel un capital mai 
mare de cît acel pe care l-ar puteă aduce astăzi cea mai bogată Societate
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de comercializare. Lucrările de ameliorare făcute vor începe însă 
dejă din al z-lea an, a-și arătă efectele lor binefăcătoare asupra sporirei 
producţiei; aşă că, cu toate că vom continuă a luă din venituri și de 

aci înainte în fiecare an aceiaş sumă pentru investiţii, veniturile nete 
disponibile a fi vărsate la Stat nu vor fi mai mici ca cele ce le are as- 
tăzi Statul, dela pescăriile sale. Cu modul acesta, se poate dar că, în- 
„ir'un interval de vreo 15 ani, Statul să fi făcut din propriile sale veni- 

turi aproape toate îmbunătățirile şi investiţiile principale pe proprie- 
tăţile sale, fără ca să fi sacrificat în acest scop ceva din veniturile anuale 
ce le are astăzi, sau pe care le-ar puteă obține ca arendă. 

Dar de îndată ce Administraţia Pescăriilor ar fi declarată instituție 
autonomă, ea er puteă la nevoie să facă şi un împrumut în condiții 

ieftine pentru primele investiții, spre a forță astfel sporirea mai grab- 
nică a producției și veniturilor. Și apoi — după cum am arătat prin 

proiectul de exploatare ce l-am făcut —este loc suficient şi pentru capi-: 
talul particular, care poate participă la tot felul de întreprinderi speciale, 

fără a fi nevoie ai se da pentru aceasta o concesiune în bloca pescăriilor. 
Din toate aceste se vede dar care este valoarea reală a criticelor ce 

se aduc unui sistem rațional de exploatare în regie şi totodată care 

„este adevărata — şi de sigur singura — cale practică şi demnă, 'pe 
care se poate ajunge la punerea în valoare a acestei mari bogății natu-: 
rale pe care o reprezintă pescăriile Statului, 
„Pornind pe această cale, în 15 până la cel mult 20 ani, Statul î îşi 

va puteă reconstitui din nou vechea sa avere domenială — astăzi 
atât de risipită — şi-şi va creă astfel un fond serios care să dea la ne- 
voie o soliditate mai mare puterii sale financiare. Ce importanţă ar 

aveă aceasta pentru întreaga economie a ţării —— mai cu seamă în îm- 

prejurări ca cele de astăzi —nu mai am cred nevoie s'o mai arăt. 
Din veniturile crescânde ale pescăriilor domeniale, cu utilajui ce și: 

l-a adunat și cu personalul ce şi l-a format, Statul va mai puteă încă, 

„ca, paralel, să întindă opera sa de punere în valoare mai departe şi 

asupra pescăriilor particulare din întreaga zonă băltoasă a țării. Astfel 

dar, tot pe această cale, el va puteă ajunge să rezolve cu mijloacele 

proprii întreaga chestiune a punerii în cultură a tuturor pescăriilor țării. 
Noi am văzut că băţiile cu stufăriele și terenurile apte pentru pisci- 

cultură, ocupă majoritatea suprafeţei regiunii băltoase a țării și toto- 
dată că chestiunii terenurilor inundabile propriu zise — acele cari ar 

putea fi destinate agriculturii — nu i se poate da o soluțiune, fără -a 

4 A. R. — Memoriile Sreţiunii Științifice. Seria I]1. Tom. IV. Alen, 4.
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rezolvi în acelaş timp şi chestiunea bălților şi terenurilor joase situate 
între ele, cari sunt destinate pisciculturei. Nici nu se poate chiar con- 
cepe a.se execută vreo lucrare serioasă pe orice, porțiune a luncii, 
fără ca proectele să nu fie alcătuite din amândouă punctele de vedere 
şi fără ca lucrările ce se vor face să nu le cuprindă pe amândouă. Ast- 
fel fiind, rezolvirea cât mai grabnică a chestiunii pescăriilor înseamnă 

totodată şi rezolvirea punerii în valoare a terenurilor: destinate agri- 
culturii, adică rezolvirea marei chestiuni a punerei în cultură a în- 

tregii Regiuni băltoase a țării. Ea constitue chiar singura cale practică 

şi demnă de a duce la bun sfârşit — prin propriile mijloace şi fără 
concesiuni în bloc înjositoare —o mare operă națională. 

Domnilor Colegi, „ ' 

Sper că expunerea mea — care este o sinteză a “unor îndelungate 

studii speciale — a reușit să vă convingă că chiar generațiunea noastră — 

sau în orice caz acea a celor mai tineri dintre noi — are putinţa să desă- 
vârşească prin propriile ei mijloace un îndelungat proces milenar al 

punerii în cultură a pământului acestei țări și totodată să câștige, 
pentru. producția generală a ţării şi pentru întreaga ei vieață econo- 

. mică — numai prin armele pașnice ale științei şi prin puterea de muncă 

a poporului nostru — o provincie de aproape 2 mil. hectare, egală cu 

aproape jumătatea Basarabiei. 
Puterea de muncă a unui popor este — ca: şi apele Dunării pe cari 

vi le-am descris — o forță elementară. Dirijată unde trebuie şi între- 
buinţată cum trebuie, ca poate face minuni, fertilizând bogăţiile țării - 

şi asigurând propăşirea națiunii. Lăsată însă în voia ei, ea se risipește 

în zadar şi poate chiar să distrugă acele bogății şi întreaga muncă a 

generaţiunilor trecute. Totul depinde dar numai dela înțelepciunea 
-şi seriozitatea celor cari o conduc, așă că asupra acestor apasă greaua 
răspundere a putinţei realizării unei mari nevoi a timpului şi a desă- 

vârşirii unui proces istoric atât de îndelungat. 

__ Fie dar, ca acei călători. străini, cari vor vizită peste 13 sau 20 ani 

Lunca Dunării și Delta ei, să nu mai aibă, ca astăzi, a admiră numai 

frumusețile unei naturi primitive, ci, mai cu seamă, destoinicia unui 

popor vrednic, care — condus de înțelepciunea fruntașilor săi —a 
fost. în stare să transforme aceă natură sălbatecă într'o ţară bogată 

şi productivă și care se poate făli şi el ca și. Olandezul, zicând: «Dum- 
pezeu a creat Dunărea, Românul i-a dat bogăția ei».
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ANEXĂ: , 
_ NECESITATEA ȘI PRINCIPIILE UNEI LEGI PENTRU 

INCURAJAREA PESCĂRIEI ȘI PIS- 
CICULTURII IN APELE ŢĂRII 

ŞI PENTRU ' 

ORGANIZAREA ŞI PUNEREA IN VA- 
LOARE A PESCĂRIILOR STATULUI 1) 

Orice ramură de producție naturală își are necesitățile evoluției ei — dic- 
tate în primul rând de condiţiile naturale în care se desfășură și deci de pă- 
mântul în care îşi are rădăcinile ei — şi orice încercare de a o pune pe altă 
cale decât cea pe care-i indică firea ei va da greş. Astfel fiind, o lege de orga- 
nizare sau de încurajare a oricărei din aceste ramure de producţie nu va puteă , 
da nici un rezultat dacă nu va ţine seamă în prima linie de aceste necesități 
ale evoluţiei. 

Pescăriile României au de bază naturală Marea Neagră, Dunărea și toate 
" râurile țărei, cu regiunile lor inundabile, lacurile, bălțile și toate eleșteele, 
precum şi mlaștinile sau terenurile care ar putea î; puse în valoare prin pis- 
cicultură. Așadar problema fundamentală pe care trebuie să o urmărească 
înainte de toate o lege de organizare a pescăriilor este: ca toate aceste întinse 
suprafeţe din teritoriul țărei noastre — care numai pentru vechiul regat se 
urcă la 1/14 din suprafața sa totală — să fie pusă cât mai bine în valoare, 
pentru ca prin producţia lor să contribuie și ele cât mai mult la sporirea pro- 
„ducţiei generale a țărei și deci la refacerea și asanarea stărei ei economice 
și financiare. 

Intrebările fundamentale ce trebuie să ni le punem sunt dar: 1) Ce se poate 
face din toate aceste întinse suprafeţe de apă şi terenuri pentru a le da produc- 
tivitatea şi 2) In ce mod se poate face aceasta. 

- Faptul că cea'mai mare parte din aceste întinse suprafeţe fac. parte 'din 
proprietatea domenială a Statului — astăzi din nenorocire atât de redusă — 
tace importanța lor și mai mare; căci, prin punerea lor în valoare, Statul va ; - 
dispune acum de un nou fond, care va putea să-i aducă venituri importante 
fără a mai fi nevoe să recurgă la aplicarea de impozite nouă şi totodată va puteă 
să constitue și o nouă garanție solidă pentru creditul său. 

1) Acest Memoriu a fost prezintat Î Ministrului Agriculturii şi Domeniile î în 19 
Ianuarie 1927. : 

pe



s2 . : “GR. ANTIPA : 114 

Scopurile principale ale acestei legi, care trebuiesc să se urmărească ca un 

«leitmotiv» în toate paragrafele ei, nu pot fi aşadar decât următoarele: 
1. Prosperitatea generală, atât prin sporirea la maximum a producției ace- 

lei întinse suprafeţe din teritoriul țărei, care nu poate fi pusă în valoare altfel 
decât prin pescărie sau piscicultură cât și prin valorificarea optimă a produ- 

selor ei. N E 
2. Reconstituirea azerei domeniale a Statului, prin punerea în valoare cât 

mai grabnică a întregei suprafeţe care constitue baza de producție a pes- 

căriilor Statului, astfel ca ea să ajungă în stare de a da venituri nete cât mai 

mari şi a se da pe această cale o valoare reală singurei rezerve serioase de pă- 

-mânt ce i-a mai rămas Statului din vechea sa avere domenială. “ 
Aceste sunt scopurile principale — dictate de condiţiile naturale şi econo- 

mice ale țărei cât şi de necesităţile urgente ale Statului — a căror realizare 

trebuie urmărită pe orice cale şi care justifică și nevoia unei legi speciale. 

Orice altă chestiune — ca de ex. aşa zisele chestiuni sociale şi orice alte com- 

plicațiuni inutile — trebuie să rămână deocamdată pe un plan secundar, şi 

nu pot fi luate în considerare în această lege decât dacă se potrivesc în cadrul 

„ei general și dacă nu constituesc o piedică sau o întârziere pentru aducerea 

la îndeplinire a ţelului principal. . 
Să descompunem dar chestiunea în elementele ei şi să vedem în scurt: 

care sunt problemele și soluţiunile speciale pentru fiecare din componentele 

ei şi deci care trebuie să fie politica” ce trebuie să se urmărească prin . 
această lege. i 

CAPITOLUL |. 

INCURAJAREA PESCĂRIEI ȘI PISCICULTUREI CA RAMURĂ 
INDEPENDENTĂ DE PRODUCȚIE A ȚĂREI 

Să examinăm mai întâi chestiunea din punctul de vedere al prosperităței 

generale, adică al încurajărei Pescăriei şi Pisciculturei ca ramură îndependentă 

de producţie a ţârei, fără a ţine seama de cine ar fi proprietarii apelor sau te- 

renurilor ale căror producție voim sto intenşificăm pe această cale. 
De sigur că avem nevoe de o lege specială pentru a încurajă dezvoltarea 

acestei ramure de producție, rămasă încă în urmă, după cum şi surorile ei, 

Agricultura, Silvicultura, Viticultura, — și toate celelalte ramure de pro- 

ducţie care urmăresc exploatarea rațională a diferitelor părți ale solului ţărei 

prin culturile dictate pentru fiecare din ele de condiţiunile naturale — au 

dejă câte o asemenea lege ocrotitoare şi încurajatoare. . 

Pentru porțiunile din solul țărei care formează — sau ar trebui să formeze — 
'baza' naturală a producției pescăriilor, există dejă 2' legi: Legea pescuitului şi 
legea îmbunătățirilor funciare. Prima este însă numai o lege generală, cum s'a 
făcut în toate Statele pentru regularea dreptului de a pescui, poliţia pescuitului, 
cruțarea peştelui, etc. Cea de a doua este o lege specială, care urmăreşte numai.



  

  

115 PUNEREA IN CULTURĂ A REGIUNII BĂLTOASE 53 

“scopul unilateral al înlesnirei îndiguirei terenurilor inundabile din lunca Du- 

nărei şi transformărei lor în terenuri agricole. O lege generală, care să încu- 

rajeze intensificarea producţiei de peşte a apelor naturale și să înlesnească 

punerea în valoare prin piscicultură a tuturor acelor imense terenuri care 

astăzi sunt aproape sau cu totul neproductive, dar care, transformate în ba- 

- zenuri de piscicultură, ar puteă da producțiuni superioare de peşte şi de alte 

produse aquatice, o asemenea lege nu o avem încă. Ea ne este însă cerută 

imperios de condiţiunile generale economice ale țărei, care ne obligă: ca, 

de acum înainte, fiecare părticică cât de mică din solul nostru să fie pusă în stare, 

prin munca noastră, de a da maximul şi optimul de producție şi a contribui astfel 

la sporirea producţiei ţărei. , | 
Punerea în aplicare a unui întreg sistem de măsuri bine chibzuite, care 

să înlesnească intensificarea. producţiei şi punerea în cultură a unei atât de - 

mari suprafeţe din teritoriul țărei, este dar o necesitate a timpului, care nu 

mai poate fi lăsată nesatisfăcută. SI 
De ce 'natură pot fi însă măsurile care ar compune acest sistem! - 

Pentru a răspunde la această chestiune trebuie să ținem seama că aci e 

vorba de tot felul de categorii de ape: mare, fluvii, râuri, bălți permanente, 

bălți temporare, terenuri de inundație, eleștee, etc., şi apoi tot felul de alte 

terenuri — situate în toate regiunile țărei — care pot fi transformate în ba- 

zenuri de piscicultură. Măsurile ce vom luă trebuiesc dar să se adapteze şi: 

ele şi să varieze după felul şi situația acestor ape sau terenuri şi după lucrările 

ce sunt necesare a se face la fiecare din ele: - 

Pescăria din Marea teritorială, Dunăre şi râuri nu poate fi ameliorată decât 

prin exploatare rațională şi repopulare; lacurile. şi bălțile mari trebuiesc ame- 

liorate, înainte de toate prin lucrări hydraulice, având de scop re- 

gularea alimentărei şi scurgerii lor la timp şi amenajarea lor pentru pisci- 

cultura raţională; japşele şi terenurile inundabile se pot amelioră prin ame- 

najarea lor pentru producţie de piscicultură combinată cu agricultură incl. 

cultura legumelor, păşune și fânețe, pădure de sălcii, etc.; stufăriile şi mlaşti- 

nile, prin asanarea lor și prin exploatarea plantelor care cresc pe ele în scopuri 

industriale; eleşteele, prin amenajarea lor pentru piscicultură sistematică sau 

piscicultură combinată cu culturi agricole, orez, etc.“ a 
Oricare ar fi însă lucrările şi mijloacele speciale de care ne-am puteă servi 

pentru punerea în valoare prin pescărie a tuturor acestor, categorii de ape 

şi terenuri, ele se 'pot împărți între următoarele grupe: ” 

1. Lucrări tehnice pentru ameliorarea fondului, cum sunt: construcțiuni de 
canale artificiale pentru ameliorarea condițiunilor biologice din lacuri şi bălți 
naturale sau pentru. regularea alimentărei lor primăvara, în vederea sporirei 
suprafeţei de producție, şi scurgerei lor toamna, în vederea înlesnirei pescui- 
tului şi deci reducerei speselor de strângerea recoltei; îndiguiri. în vederea “ 
transformărei în bazine de piscicultură a porţiunilor potrivite pentru acest 

scop din regiunea inundabilă și a înlesnirei exploatărei lor prin culturi alter- 
nante de peşte şi de produse agricole; construcțiuni de eleştee sistematice cu 
toate amenajările speciale de alimentare şi de scurgere în vederea pisciculturei .
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simple sau combinată cu cultura orezului, sau în alternanță cu "cultura 
cerealelor; construcţiuni de eleştee sistematice pentru cultura salmonidelor; 
desfundări de Cocioace şi de terenuri de Coscove pentru transformarea mlaș- 
tinelor în bazene de piscicultură, etc, 

2. Lucrări de cultură, pentru repopularea apelor naturale cu specii de peşti 
de valoare şi pentru popularea bazenelor artificiale cu reproductori de rase 
selecţionate (stabilimente de piscicultură şi staţiuni experimentale ). 

3. "Pregătirea personalului competent atât pentru cultura sistematică a 
peştelui. cât şi pentru construcţiile de eleştee: Educarea de maeştri piscicul- 
tori ((Fischmeisten)) ș și de constructori de eleștee: (&Teichbaue:y); învățământul 
pisciculturei în şcoalele de agricultură, ete, 

- 4. Construcțiuni sistematice în vederea exploatărei raționale a pescăriilor 
din apele naturale: cherhanale, ghețării, camere frigorifice, bărci de pescari 
şi barcaze de transport, etc, 

5. Aprovizionarea lesnicioasă cu unelte și materiale pentru pescuit, . 
6. Organizarea transportului peştelui pe apă şi pe calea terată, în condi- 

ţiuni bune de conservare şi de viteză, ca în țările occidentale. 
7 Organizarea desfacerei en gros a peştelui prin licitaţie publică, atât în 
porturi cât şi în halele principalelor orașe din ţară; bursa peştelui. Organi- 
zarea comerțului de detaliu. 

8. Incurajarea industriei conservelor de peşte prin acordarea de avantaje 
speciale. 

9. Încurajarea industriilor care utilizează ca materie primă produsele ac- 
cesorii ale bălților (stuful, papura şi orice alte plante aquatice) sau resturile 
şi derivatele dela Cherhanale. 

10, Desvoltarea pescăriei maritime; porturi de pescari cu toate instalațiunile 
necesare de descărcarea, vânzarea prin licitaţie a produselor și expedierea 
lor în ţară. 

In vederea înlesnirei executărei tuturor acestor feluri de lucrări necesare 
desvoltărei pisciculturei şi punerei în valoare a pescăriilor trebuie dar să chib- 
zuim şi noi sistemul de măsuri ce urmează să-l legiferăm şi să creăm organele 
necesare pentru aplicarea lui. 

A) În prima linie, toate lucrările pentru ameliorarea fondului sau pentru 
instalarea eleșteelor, etc. cer importante investiţiuni de capital; de sigur dar că 
nu numai proprietarii rutinari, dar chiar acei cu oarecare pricepere vor stă 
la îndoială dacă ar face bine să sacrifice sume atât de importante, fără a şti 
la ce rezultate se pot aşteptă de pe urma sacrificiilor lor, Apoi este sigur că, 
în împrejurările extrem de grele prin care trece astăzi agricultura noastră şi 
scumpetea creditului, nici unul din ei nu 'ar aveă mijloacele necesare pentru 
asemenea mari investițiuni. Chiar din aceste prime considerente reiese dar 
prima serie de măsuri generale pe care e dator Statul să le ia şi care trebuie 
să formeze obiectul acelei părți a legei care se ocupă cu încurajarea amenajărei 
terenurilor îi în vederea punerei lor în stare de producție prin piscicultură,
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1. Statul fiind cel mai mare proprietar de pescării şi de terenuri nepto- 
* ductive — potrivite pentru a fi utilizate pentru piscicultură—el este dator în pri- 
mul rând să facă în diferitele regiuni naturale câte o piscicultură model. De ex. : 
o baltă de Dunăre amenajată pentru o piscicultură naturală mai intensivă; 
o porțiune din zona inundabilă a Dunărei amenajată pentru piscicultură. 

 alternănd cu agricultura sau cu pășune; o cultură sistematică de rechită de 
coşuri, etc.; O instalație sistematică de eleștee pe o fermă agricolă; o. pisci- 

„cultură combinată cu cultura orezului; o păstrăvărie în regiunea părielor - 
de munte cu cultura sistematică de păstrăvi în eleştee, etc. 

2. Orice proprietar, care ar dori să-și construiască pe moşia sa o serie de 
eleștee sistematice sau să-şi amenajeze balta în vederea unei pisciculturi ra- 
ționale, va trcbui să aibă putinţa de a se adresă Statului, pertru ca acesta să-i 
alcătuiască gratuit procctele precum şi să-i procure personalul competent 
de care are nevoe pentru punerea în funcţiune a acestor pisciculturi. 

In acest scop va trebui chiar ca Serviciul Pescăriilor să ţină un inveritar 
de toate terenurile din țară destinate a fi puse în valoare prin piscicultură, 
să le studieze de aproape și să alcătuiască pentru fiecare din cle proectele de pu- 
nere în valoare, astfel ca proprietarii lor să nu aibă nevoie a cheltui sume 
importante cu studiile sau să cadă pe mâinile specialiştilor improvizaţi, din 
nenorocire atât de. numeroşi.. e “ 

3. Să se creeze o înstituţiune financiară care să ded credit eflin proprietarilor 
sau sindicatelor de proprietari, care vor să facă pe moșiile lor instalaţiuni de , 
piscicultură sau eleştee, canaluri, diguri, etc., în acest scop, 

4. Având în vedere marele interes naţional ce există ca întinsele tetenuri 
neproductive sau puţin productive ce le avem în țară să fie puse cât mai re- 
pede în valoare, Statul să constitue, un fond de amelioraţiuni — cum e în alte 
țări sau cum e la noi-pentru alte ramure, ca de ex. «fondul zootehnic) — 
din care să deă prin împrumuturi ieftine — sau chiar în cazuri excepţionale 
să împrumute fără dobândă — sumele necesare pentru executarea lucrărilor 
de terasament și primă instalațiune. o 

5. “Toate terenurile: puse în valoare prin lucrări speciale şi întrebuințate 
la piscicultură să fie scutite de impozite pe un număr de... ani. 

6. Statul să furnizeze, din. pisciculturile model ce le va creă pe fermele 
„sale, reproductori de rasă piscicultorilor, | | 
„7. Statul să aducă și să procure proprietarilor personalul competinte pentru 
această ramură de producție. In acest scop este deci nevoie urgentă de modi- 
ficarea şi completarea programelor în învățământul agricol superior și în- 

- ferior cu catedre speciale de Piscicultură și Hidraulică agricolă. 

B) In al doilea rând, Statul trebuie să creeze toate acele organizaţiuni ge= 
ucrale necesare punerei în valoare a produselor acestei ramure nouă de activitate 
şi să înlesnească facerea instalațiunilor de către proprietari, precum şi să le 
ușureze aprovizionarea cu unelte, maşini, aparate, materiale, etc., de care 
au nevoie în acest scop. A doua serie de măsuri generale ar constă așadar din 
următoarele : | a -
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I. Organizarea generală a comerțului en gros de peşte din toată ţara, prin 
licitaţie publică ținută zilnic în porturi şi hale de către vânzători oficiali. 
Bursa de peşte-cu notarea preţurilor în halele mari, etc. 

2. Regularea, în limitele posibilului, a transportului peştelui pe C.F. R. şi pe 
'vasele N. F. R. cu tarife scăzute şi cu toate garanţiile de conservarea mărfei şi 
transport rapid. (Transport cu mare viteză de mărfuri, plătind taxa de mică 
viteză; vagoane frigorifere; reîntoarcerea ambalajului ; înlesnirea transportului 
butoaelor cu peşte viu, cu reproductori sau cu pui de pește pentru popularea 
apelor, etc. ; înlesniri şi scutiri de taxe în porturi pentru vapoare particulare 
care fac transportul de peşte, etc., ete. - 

3. Inlesniri pentru construirea, de către particulari, de cherhanale siste- 
matice cu frigorifere; furnizarea de către Stat a planurilor acestor. construc- 
ţii; scutirea sau reducerea taxelor şi impozitelor pentru aceste construcţii pe 
un număr de ani etc. “ 

4. Încurajarea instalărei în centrele mari de pescării a șantierelor de con-. 
strucții de bărci de pescari şi de șlepuri pentru transportul peştelui, poduri, de- 
barcadere, drage, etc., precum și a fabricelor de unelte de pescuit; încurajarea 
culturilor de cânepă pentru frânghieriile destinate fabricărei uneltelor de 
pescuit. - E 

Reducerea taxelor vamale pentru bumbacul pescăresc şi pentru toate ma- 
terialele necesare fabricărei uneltelor. " 

5. Încurajarea instalărei — în centrele mari ale desfacerii produselor pescă- 
riilor — de fabrice de conserve şi orice fel de alte fabrice care utilizează ca ma- 
terie primă produsele animale sau vegetale ale bălților sau care prelucrează 
stuful, papura, răchita și orice alte plante aguatice. Scutiri de impozite pe 
un număr de ani şi scutiri de taxe de import pentru mașini şi materiale; 
teren gratuit, unde e posibil, înlesniri de export a produselor. ș. a. m. d. 

6. Organizarea de porturi speciale pentru vasele de pescari — şi în special la 
mare şi în porturile mari dunărene — cu toate instalaţiunile necesare pentru 
manipularea repede a mărfei şi pentru aprovizionarea vaselor. , 

7. Organizarea nui serviciu hidrografic şi hidrobiologic la mare, care să deă 
indicaţiuni precise pescarilor asupra locurilor unde pot pescui cu succes 
la diferitele epoce, şi înființarea unei serii de vase de poliție a pescuitului 
de mare, care să ţină ordinea între pescari şi .respectarea limitei mării teri- 
toriale de către vasele cu pavilion străin. 

* % % 

Aceste două serii de măsuri generale compun un sistem, care, bine aplicat, 
” ar puteă provocă de sigur o mare desvoltare a producției generale a pescăriilor 
din ţară şi ar stimulă pe proprietarii terenurilor neproductive să le pună 
în valoare pe această cale. De sigur însă că progresul cel mare se va realiză 
abiă atunci când Statul, care este cu mult cel mai mare proprietar de pescării 
şi terenuri inundabile din ţară, va porni o activitate intensă pentru a-și pune 
această avuţie a sa în valoare şi a face din ea ceeace condiţiunile naturale, 
extrem de prielnice, ne arată că se poate face prin ştiinţă, technică şi bună
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organizare. Voiu examină dar, în cele ce urmează, mai amănunţit această ches- 

tiune, spre a arătă apoi care sunt nevoile reale și ce măsuri trebuie să conțină 

legea ce se va face pentru realizarea lor. 

CAPITOLUL II. 

PESCĂRIILE DOMENIALE ALE STATULUI 

Oricari ar fi măsurile generale cari s'ar prevede în legea pentru încurajarea 

pisciculturei în țară şi oricare ar fi rezultatele asupra: desvoltărei ei, Statul 

este şi rămâne dator, înainte de toate, de a pune în valoare bogatele sale pescării 

dela gurile Dunărei — cele mai bogate din toată Europa — şi a face ca hectarul 

din aceste enorme suprafeţe să dei o producţie de o valoare cel puţin egală 

cu producţia unui hectar din cele mai bune terenuri agricole dela câmpie. 

Cercetări ştiinţifice amănunțite asupra condițiunilor naturale — fizice și bio- 

logice — din aceste regiuni ne-au. arătat că este posibil a se ajunge la acest 

rezultat — şi chiar la mai mult — prin lucrări tehnice şi culturale. E nevoie 

numai de voință, organizare şi ştiinţă şi, în fine, de capital, care desigur 

este absolut indispensabil. . : , 

Cum că nu e vorba de încercări problematice, ci de o 'cale sigură, ne-o do- -. 

vedeşte în deajuns rezultatele lucrărilor ce s'au făcut pentru ameliorarea 

condiţiunilor biologice din cele 8o.ooo hect. cari compun lacurile litorale 

Razim, Dranov, Goloviţa, Babadag, etc. Astăzi aceste enorme suprafeţe, cari 

ajunseseră cu totul neproductive, dau cu mult cea mai mare și mai bună , 

producţie de peşte, pe când, în celelalte bălți ale Deltei, producția scade din - 

cauza stricărei necontenite a condiţiilor hydrografice. şi biologice; unele se 

potmolesc, altele se transformă în mlaştine cu apă infectă, pe altele le acoperă 

stuful, etc. Dela rgr1 de când s'a 'ridicat harta Deltei Dunărei şi până astăzi, 

o întreagă serie de lacuri mari şi productive — cum e de ex. Obretinul, etc., — 

au dispărut cu totul, din cauză că lipsa de alimentare suficientă a. schimbat 

condiţiunile biologice și a permis vegetației să cotropească toate aceste ape, 

acoperindu-le cu o pătură plutitoare de plaur. Dacă dela aceea dată — în loc 

de a se urmări cu atâta tenacitate demagogia oficială a dieftinirei peştelui» 

şi 'a se restrânge întreaga activitate a serviciului pescăriilor numai la distri- 

buirea peştelui prin funcţionari, care a adus o atât de mare corupție —s'ar 

fi urmărit aplicarea programului științific de lucrări de amelioraţiune ce-l 

alcătuisem pentru întreaga Deltă, atunci de sigur că peştele ar fi devenit 

dela sine mai ieftin, nu prin sacrificarea veniturilor Statului şi ale pescarilor, 

ci prin abundența sa. . , e 

Această demagogie a oprit în loc o evoluție care mergeă pe calea cea mai 

bună a progresului și a făcut țara să piardă 14 ani prețioși, în care timp pescăriile 

Statului ar fi putut căpătă un alt aspect decât halul de ruină în care a ajuns 

astăzi — pentru a se termină cu un faliment total. 

- “Tot astfel va fi însă şi în viitor, dacă, în loc de a se porni cu toată energia 

punerea în execuţie a lucrărilor de ameliorare a fondului — care sunt atât de”
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necesare și pe care natura le reclamă — se va deviă din nou dela țelul principal 
şi se va pune înainte iarăș chestiuni cu totul secundare, cum-este de ex. așă 
zisa «chestiune socială), a. cărei rezolvire se cere acum de interesați cu atâta 
insistență, dar care de fapt, în pescăriile Dunărei, adică într'o regiune unde 
populaţia este atât de rară, nici nu există. Aci există o serie de acaparatori — 
în mare parte reprezentanți sau comanditați ai băncilor şi societăților ano- 
nime din Capitală — care caută a îmbrăcă la diferite ocazii haina de pescar 
“pentru a acapară pe această cale veniturile Statului, la care râvnese de atâta 
timp, . 

O chestiune socială reală : S'a creat în baltă numai atunci când Statul, mono- 
-polizând comerțul şi dându-se la demagogia «peştelui ieftin», a silit pe pescarii 
adevăraţi să-și vândă la Societăţile de comercializare — cu care a încheiat 
în mod abuziv contracte — partea lor din pește cu preţurile scăzute fixate din 
“Minister şi nu — după cum cere legea —cu prețul de licitaţie care rezultă 
în mod normal din jocul cererei și ofertei. Rezultatul a fost: că pescarii au 
sărăcit și nu mai au cu ce îşi cumpără unelte, că statul a pierdut o mare parte ” 
din veniturile sale, i iar că cei cu comercializarea s'au îmbogăţit; pe când consu- 
matorul fără protecţie plăteşte peştele, pe care e silit să-l cumpere din co- 

- merțul clandestin, cu mult mai scump decât dacă l-ar fi cumpărat cu preţu- 
rile normale stabilite prin licitaţie publică. De îndată însă ce se va intră în 
legalitate și se va introduce din nou — ca în toate statele civilizate — vân- 

„zarea en gros prin licitaţie publică, această aşă zisă chestiune socială dela 
pescării nu va mai există. A se încercă însă acum — luindu-se ca prilej campania 
ce se duce pe această așa zisă chestie socială provocată artificial prin aceea 
dispoziție Ministerială abuzivă — de a se face din averea Statului un dar pes- 
'carilor.— în majoritate Lipoveni şi Haholi, — constituindu-le prin lege 
un drept de servitute asupra bălților, în care aceştia să aibă dreptul de a 
pescui fără învoirea specială a proprietarului şi cu o dijmă fixată deodată 
pe 5 ani înainte, aceasta este cel puţin periculos. Din punctul de vedere po- 
litic, pentru Delta Dunărei, acest dar ar însemnă realizarea definitivă a vechei 
politici ţariste ca gurile Dunărei să fie în mijlocul unei populațiuni ruseşti. - 
In acest scop ei au şi adus aci în timpul diferitelor ocupaţii militare pe Cazacii 
dela Don, Volga şi Nipru, care tocmai sunt pescarii Lipoveni şi Haholi pe 
care se cere să-i împroprietărim acum aci în această formă. Din punct de 

- vedere economic însă, aceasta este o ştirbire a dreptului de proprietate a Sta- 
tului, care va constitui o mare piedică tocmai pentru ajungerea țelului prin-" 
cipal ce-l urmărim, adică pentru putinţa punerci în valoare prin cultură şi 
lucrări tehnice a acestor pescării, 

In adevăr, unul din scopurile principale al acestor lucrări este tocmai acela 
- de a regulă alimentarea şi scurgerea bălților, astfel, încât toamna — când se 
strânge recolta — pescuitul să se poată face cât mai lesnicios și deci să coste 
cât mai puţină muncă și cheltuială. Astăzi în bălțile Dunărei, când apa e mare 
sau când peștele stă ascuns în stuf, pescuitul e atât de greu încât se dă pesca- 
rului și peste so și 60%, ba chiar 85%, din valoarea totală a peştelui prins. 
În pisciculturile din Boemia, însă, şi la eleşteele unde scurgerea apei e bine
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regulată, şi unde toamna se poate scădei după voie nivelul apei, pescuirea se 
face atât de uşor încât strângerea recoltei anuale costă abiă 5% din va- 
loarea peştelui prins. Şi acolo de sigur munca e foarte bine plătită. Aceasta 
trebuie dar să fie ţinta şi la noi: de a uşură prin lucrări hidraulice cât. mai 
mult pescuitul şi deci de a scăded cât mai mult cheltuelile de prinderea  peş- 
telui. Numai pe această cale, a micşorării speselor de producție, se va puteă 
ajunge şi la noi la o ieftinire reală a peştelui. Cine va îndrăzni însă în viitor 
să mai facă asemenea lucrări hidraulice costisitoare, când va şti că el e obligat 
a lăsă pe oricine să pescuiască pe proprietatea sa și va fi obligat a-i plăti câte 
5o sau 60% din producţie pe tot timpul până la expirarea termenului de 5 
ani pe: cât a fost stabilită dijma? O asemenea măsură generalizată asupra 
apelor particulare — de altfel contrară constituţiei — va fi de sigur cea mai 
mare piedică pentru ca proprietarii să mai facă vreodată vreo lucrare de pu- 
nere în valoare. 

Din toate acestea se vede dar că, în marea problemă pe care voim so re- 
zolvim, nu trebuie să ne lăsăm încurcați dela început de chestiuni secundare, 
ci să luăm drumul drept pe care ni-l indică natura și care trebuie să constitue 
țelul principal al legii. 'Toate celelalte chestiuni — ca: ieftinirea peştelui, în- 
voielile dintre muncitori şi proprietari sau muncitori şi capitaliști, rolul în- 
treprinderilor capitaliste şi rolul cooperativelor de pescari-muncitori sau de 
comercianţi de pescărie, precum şi toată seria de chestiuni cari decurg dintro 
activitate economică atât de complexă — au fiecare importanța lor şi. vor 
trebui rezolvite la timpul cuvenit pe baza unei cunoașteri aprofundate a ade- 
văratei stări de lucruri. Ele se vor rezolvi chiar dela sine prin ameliorarea 
fondului și deci prin sporirea considerabilă a producţiei, care va aduce pe 
neaşteptate o mare prosperitate a întregei ramure și a muncitorilor de toate . 
categoriile care se îndeletniceau cu exploatarea ei. | 

Prin cele 3 regulamente fundamentale: 1) Regulament pentru adminis- 
trarea şi exploatarea pescăriilor Statului; 2) Regulament pentru îndatoririle 
pescarilor; 3) Regulament de cherhanale, s'au dat dejă tuturor acestor 
chestiuni soluțiunile ce le comportă şi care formează o bună bază și pentru 
viitor. Numai încălcarea lor prin abuz — fără ca aceste regulamente, cari sunt 
"decretate, să fi fost abrogate — a adus domnia bunului plac şi starea haotică 
de astăzi, pe care interesaţii caută acuma — după cum au făcut-o şi în tre- 
cut —a o exploată cu atâta dibăcie pentru-a ajunge la realizarea vechilor 
lor țeluri: de a pune mâna pe veniturile pescăriilor Statului, fie ca arendaşi, 
adică ca substituiți ai proprietarului, fie ca proprietari de unelte şi de cherha- 
nale, adică ca substituiţi ai pescarilor — pentru care cer acum dijmă mică şi 
servitute asupra bălților, — fie, în fine, ca concesionari, adică ca acapara- 
tori ai producţiei pe care să o speculeze în urmă cum vor. 

Să vedem dar care e calea pe care ne o indică condițiunile naturale și eco- 
nomice că trebuie să apucăm.
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1. PLANUL DE EXPLOATARE AL MARILOR PESCĂRII DELA ; 
DUNĂREA DE JOS ȘI PROGRAMUL DE ACTIVITATE 

“Din cele arătate până aci s'a putut vedeă, cred, în deajuns, că intensificarea 
producției pescăriilor Statului, şi în general punerea în valoare a întregei 
suprafeţe de apă și terenuri ocupată de acele pescării, constitue o problemă 
cu totul aparte, ale cărei soluţiuni ne sunt dictate în prima linie de condi- 
ţiunile lor naturale cu totul specialz, Iată care cred că ar trebui să fie Planul 
de exploatare și programul de activitate pentru viitor, care ar puteă să ne ducă 
la rezultatele dorite. Indiferent dacă Statul ar continuă singur să-şi exploa- 
teze și pe viitor pescăriile sale în regie, şi deci, să pună singur, în executare 
acest program sau dacă se va găsi că pentru anume regiuni — care formează 
câte o unitate de producţie —ar fi mai practic a se da concesiuni pe -ter- 
mene îndelungate și cu caete de sarcine pentru executarea lucrărilor, pro- 
gramul de activitate va trebui să fie în principiile sale aceleaşi, 

A) Posibilităţile de producție indicate de condiţiunile naturale 

Voiu începe această expunere dând mai întâiu câteva considerațiuni ge- 
nerale asupra condițiunilor naturale, cari formează baza de producţie a acestor 
pescării și care ne vor arătă în ce direcţii ne indică natura că trebuie să lucrăm. 

Elementele din care se compun toate acele suprafeţe de terenuri ale Dunării . 
inferioare, cari sunt cunoscute sub numele de «pescăriile Statului», sunt: marea 
teritorială, lacuri litorale (limanuri), bălți temporare, teren inundabil, grin- 
duri, stufărie, gârle, ostroave de Dunăre şi păduri cu zăvoae de salcie, plopi 
sau arini, 

Felul, cantitatea și calitătea producţiunei acestor elemente variază în fie- | 
care epocă a anului “după nivelul apelor Dunărei și. după epoca și durata re- 
vărsărilor lor. Pe acelaş teren, într'o epocă, a anului, se prinde peşte — sau 
măcar se prăseşte peştele și se nutresc puii lor cu bogata hrană aquatică ce 
se dezvoltă pe el — iar, în altă epocă, pășunează vitele sau chiar se face agri- 
cultură. Când revărsările sunt foarte mari și de lungă durată, producţiunea 
pescăriei predomină pe toate celelalte; când revărsările sunt mici şi de scurtă 

„ durată durata pescăria este mai puţin productivă și ierbăritul mai abundent. 
” Această lipsă de constanță a producţiunei și această variabilitate, continuă 

a felului, cantității şi calității ei — datorită variabilităţei condițiunilor natu- 
rale — face ca exploatarea economică a acestor regiuni să fie cu mult mai 
complicată şi mai grea ca orice altă exploatare agricolă. Aceasta, cu toate că 
factorii fundamentali a oricărei producțiuni naturale — calitatea solului, apa, 
lumina și căldura — oferă aci condițiuni neîntrecute pentru orice fel de pro- 
ducţiune vegetală şi animală. 
„Solul aluzionar, îngrăşat în fiecare an prin aluviunile proaspete aduse de 

- revărsările Dunărei şi fertilizat prin apa de revărsare, este de o productivitate 
unică, Mai mult încă, acest pământ este îmbibat în acelaș timp atât cu ger- 
menii unei faune și flore aquatice cât și totodată şi cu seminţele şi rizomele
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unei flore de uscat, care-l face apt — după cum e acoperit cu apă sau ră- 
mâne uscat — sau să deă o bogată microfaună şi floră aquatică care serveşte 
ca cea mai bună hrană pentru creșterea şi înmulțirea peştilor, sau să deă o 
bogată vegetaţie de ierburi cari constitueşte cele mai bune păşune ce le avem 
în ţară. Totul depinde dar âci numai de o raţională distribuție a apei, pentru 
ca factorii naturali să poată fi în stare a da o producţiune unică, fie de peşte, 
fie de ierburi sau de plante de cultură agricolă. 

Problema fundamentală a exploatărei suprafeţei de terenuri cari compun Pes- 
căriile Dunării inferioare este dar de a regulă condiţiunile naturale astfel încât 
fiecare părticică din aceste terenuri să poată fi pusă în stare — potrivit cu înăl- 
țimea şi durata revărsărilor anuale ale Dunării — de a scoate din substanţele 
nutritive conţinute în pământ maximul și optimul de produse necesare satis- 
facerei nevoilor omenești. Soluţiunea acestei probleme se poate da pe douăcăi: 

I. Prin indiguire, apărând terenurile inundabile şi destinându-le pentru 
totdeauna agriculturii, lăsând numai bălțile permanente pentru producția 
peştelui. Această soluţie nu se potriveşte însă deloc pentru Dunărea infe- 
rioară şi mai cu seamă pentru Deltă; căci chiar terenurile inundabile sunt aci 
joase şi, din cauza apelor de infiltrație, producția lor ar fi prea mică; apoi, 
şi pescăria din bălți ar pierde prin aceasta considerabil din puterea ei de pro- 
ducţie, când le-ar lipsi terenurile inundabile, cari sunt cele mai bune locuri 
de hrană și de reproducție ale peştilor şi cari contribuesc deci enorm la 
sporirea producției bălților. 

2. Calea a doua este de a face numai mici amenajări ale terenurilor şi de 
„a găsi o utilizare raţională a tuturor produselor naturale. Prin această soluţie, 
puterea de producţie a pescăriilor — care de altfel este aci producția princi- 
pală — poate fi considerabil sporită; iar terenurile cari rămân un timp mai 
"îndelungat libere de apă, pot şi ele fi puse în valoare prin culturi speciale 
şi printr'o utilizare mai raţională a produselor lor naturale. Cu atât mai in- 
dicat este aci această din urmă soluție cu cât stufăriile —a căror suprafață 
acoperă peste 80% din suprafața totală a Deltei — nu pot fi niciodată îndi- 
guite şi punerea în valoare a lor constitue o problemă cu totul specială, strâns 
legată de chestiunea productivității -pescăriilor, | 

Aceste principii generale sunt acele cari trebuiesc să ne călăuzească şi. pe 
„noi în stabilirea planului nostru de exploatare, și anume: | 

1. Să amenajăm această regiune astfel ca puterea de producţie a pescăriilor 
ei să sporească neîncetat şi ca toate acele suprafeţe de apă neproductive, să- 

- rături, japşe şi de terenuri joase (mocirle, stufării, etc,), astăzi deasemenea 
neproductive, să devină apte pentru piscicultura rațională. 

2, Să înlesnim o scurgere mai repede a apelor de revărsare de pe tere- - 
nurile mai ridicate pentru a le puteă destină — în urma inudaţiei, adică după 
ce au dat contribuţia lor importantă la producţia peştelui din acel an — pă- 
şunelor și unor culturi speciale de plante anume adaptate la aceste terenuri 

-şi selecționate în această direcție. - 
3. Să industrializăm produsele naturale astăzi neutilizabile şi să le trans- 

formăm în mărfuri accesibile consumațiunei. -
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“Pentru realizarea acestor scopuri, va trebui, pe deoparte, să facem lucrări 
serioase — hidrotehnice — pentru ameliorarea fondului, iar pe de altă parte, 
va trebui să desfășurăm o activitate largă pentru tot felul de culturi potrivite 
fiecărei părți din aceste terenuri şi să organizăm o întreagă serie de întreprin- 
deri menite a îndeplini servicii speciale în favoarea exploatări sau a valori- 
ficărei diferitelor: feluri de produse. a 

Potrivit acestor scopuri, activitatea noastră va trebui să se întindă în urmă- 
toarele direcţii: 

1. Pescăria și piscicultura; 
2. Crescătoria și îngrăşătoria de vite; , 
3. Exploatarea și valorificarea stufăriilor şi a plantelor aquatice; 

"4. Culturi speciale agricole și pomologice pe terenurile inundabile, incl. 
grinduri; | 

- 5. Comercializarea tuturor produselor şi transportul lor; 
6. Industrializarea tuturor produselor naturale ale întregei: regiuni. 
Iată dar, în linii mari, o schiță a programului de activitate şi limitele în cari: 

se poate el întinde. i 

B) Satisfacerea intereselor superioare ce Statul le are în pescării şi 
- în special în Delta Dunării 

Oricare. va fi sistemul de exploatare care se va crede necesar să-l introducem, 
el nu se va puteă întinde decât în limitele satisfacerei următoarelor necesităţi, 
care reprezintă interesele superioare ale Statului și care nu pot fi depășite: 

1. Punerea în valoare a fiecărei porțiuni din această suprafață astfel ca să 
poată da maximul şi optimul de producţie şi rentabilitate precum şi valo- 
rificarea produselor lor, spre a spori astfel azutul naţional prin tot felul de în- 

 treprinderi, culturi și industrii. 
2. Satisfacerea - nevoilor alimentațiunii publice, prin producerea unor arti- 

cole de hrană ieftină şi higienică pentru populațiunea ţării. | 
3. Sporirea exportului ţării, prin producerea și exportarea unor articole 

de care consumaţiunea internă se poate dispensă şi în schimbul cărora să 
ne putem importă mărfurile străine de care are nevoie economia noastră 
naţională. | 

4. Satisfacerea nevoilor sociale și punerea în valoare a muncii naţionale, prin 
creiarea de ocaziuni de muncă şi prin cooperarea în diferite întreprinderi cu 
populaţiunea locală. Participarea lucrătorilor la beneficii. 

5. Colonizarea Deltei Dunării cu Români şi asigurarea posibilităților de 
câștig şi de traiu pentru ei. - 

„6. Formarea personalului de marinari pentru marina militară şi comercială. 
7. Menţinerea navigabilității Gurilor Dunării. 
8. Menţinerea ordinei sociale. | 

"9. Crearea de ci de comunicaţii pe apă, în Deltă şi în toată regiunea bra- 
ţelor precum şi înlesnirea circulației. DI „- 

10. Înlesnirea măsurilor de .apărare națională. | | >



  

125. PUNEREA IN CULTURĂ A REGIUNII BĂLTOASE 63 

C) Amelioraţiunea Fondului de Producţie 

1. Activitatea ştiinţifică şi tehnică 

1. Organizarea unui serviciu hidrografic şi hidrotechnic, care studiază con- | 
diţiunile generale hidrografice, alcătueşte proectele de ameliorațiuni și le 
pune în executare. ” E 

2. Organizarea unui serviciu hidrobiologic, care studiază condițiunile gene- 
„rale biologice și dictează măsurile speciale pentru ameliorarea pescăriei în 
diferitele ape. Alcătuește proecte și le pune în executare împreună cu serviciul 
hidrotehnic. 

3. Organizarea unui serziciu de Agricultură şi Zootechnie de Baltă. 
„_ Aceasta studiază condiţiunile generale și problemele agricole şi zootechnice 
ale bălții. El organizează stațiuni experimentale şi de selecțiunea plantelor 
în vederea aclimatizării lor în regiunea inundabilă. Conduce culturile şi în- 
treprinderile de crescătorii și îngrăşătorii de' vite în baltă şi studiază utilizarea 
productelor bălții în această ramură de activitate. N 

4. Organizarea unui şantier de dragaje şi de tot felul de construcțiuni  hi- 
draulice, Ea ia 

2. Activitatea practică 

1. Săparea de canale şi gârle mari pentru ameliorarea şi amenajarea băl- 
ților şi comunicaţiilor. Ele se fac după proectele Serviciului Hidrografic și 
se execută, fie în regie, fie — mai târziu — printr'o întreprindere specială de 
construcțiuni hidraulice la care administraţia pescăriilor va participă cu capital 
şi maşinile ei. i | o 

2. Lucrările mici: săpări de gârle mici de alimentare, amenajări de mici 
bălți, etc. se fac în asociație cu pescarii, pe baza unor contracte de asociaţie, 
plătind în schimbul folosinţii”pe un număr de ani anume procente din pro- 
dusul vânzării peștelui; acestea sunt în legătură cu închisul bălților şi pes- 
cuitul lor. Orice proecte în aceste scopuri sunt deasemenea: alcătuite de Ser- 
viciul Hidrografic şi executate sub controlul său.. - a 

3. Indiguirea de mici porţiuni din terenul inundabil în vederea unor anu- 
mite. culturi sau instalaţiuni agricole, zootehnice sau de piscicultură. 

D) Pescuitul şi organizarea cooperativă a muncii 

“In linii generale, pescuitul, adică închiderea peştelui şi prinderea sa, se va 
face, după principiile vechiului regulament. privitor la normele pentru pes- 
cuirea apelor din pescăriile Statului. Se va aveă totuș în vedere că este o ne- 
cesitate imperioasă de a se schimbă uneltele primitive de astăzi — asemănă- 
toare cu plugul de lemn al țăranilor în agricultură — cu unelte sistematice, 
capabile .de a strânge repede și cu ușurință recolta bălților. Fără acestea nu 
se poate intensifică pescuitul. : .
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„7. Sistemul dijmei, aplicat astăzi aproape peste tot, se va răstrânge unde 
se va puteă, aplicându-se numai la apele mari — Dunăre, Mare, lacurile mari 
“neînchise, etc.,şi la unele ape unde nu se va puteă introduce încă un alt sistem. 

„2. Pescuitul în regie. Administrațiunea are (ca cherhanagii de astăzi) uneltele 
„ei sistematice şi pescarul e angajat cu un salar minimal fix şi cu procente 

E progresive pentru peştele prins. Se va aplica numai la anume ape unde 
s'au făcut lucrări de ameliorare. 

3. Concesionarea pescuitului în diferite ape închise la grupe de pescari, 
dându-li-se o parte din producție după cum se va conveni: 

4. Asociaţii cu pescarii pentru amenajarea şi închiderea anumitor bălți, 
pentru pescuirea lor şi conservarea sau sărarea peştelui. Administrațiunea 
„poate participă cu capital, material, unelte, instalațiuni, etc.; cooperativele 
de pescari sunt, prin contract, interesate la parte din vânzarea peștelui. 
Contractul pe mai mulţi ani. 

5. Administrațiunea înfiinţează un şantier pentru reparâţii și construcții 
de bărci, barace, şlepuri, poduri plutitoare şi reparațiuni de orice vase navi- 

„gabile ale pescăriei. 

E) Cherhanalele şi gheţăriile 

1. Administraţiunea construește, în toate vadurile principale ale Pescăriilor, 
cherhanalele sistematice cu instalațiuni, având fiecare o serie de comparti- 
mente cari pot fi închiriate la Cooperative de pescari sau la întreprinderi de 
pescuit, dacă acestea au capitalul de rulment şi toate uneltele, instalațiunile 
și materialele necesare. 

In cherhanalele Statului — în cari se aduce peştele pescarilor mici — cher- 
hanagiul este plătit cu leafă fixă şi parte la câştig. Lucrătorii sunt angajați 
cu ziua sau cu anul, 
Fiecare cherhana are: ghețărie, cameră frigoriferică pentru conservat peș- 

tele proaspăt, cameră frigoriferică pentru sărătorie, cameră cu conducte de 
apă pentru tăiat peştele, cameră pentru prepararea icrelor, depozit de mate- 
iale, depozit de unelte, etc. 

2. Cherhanalele mici, cari servesc numai pentru : conservarea peştelui 
proaspăt pe câteva ore, şi cari sunt situate la- gârlele mici sau bălțile concz- 
sionate, pot fi şi ele concesionate prin aceste contract cu care li s'a dat balta. 
Aceste cherhanale nu au însă dreptul de a cumpără şi vinde peşte, acesta 
rămânând până la vânzare proprietatea administrațiunei. 

F) Trausportul peştelui dela cherhanale la pieţele de vânzare 

1. Utilizarea tuturor posibilităţilor existente de transport ca de ex. va- 
“poarele de pasageri, remorchere, etc. 

2. Un serviciu special de transport repede, fie în regie proprie, fie prin 
“participare la o întreprindere specială. 

3.. Construirea unui număr de barcaze, special amenajate pentru încăr- 
carea peştelui cu ghiața dela fiecare cherhana, care vor fi remorcate de Vapoa- 
rele colectoare, E



  

127 PUNEREA IN CULTURĂ A REGIUNII BĂLTOASE 65 
  

4. Legarea locurilor de pescuit cu cherhanalele prin gârle (gârle de acces. 
la cherhanale). . 

G) Transportul peştelui dela piața centrală în ţară 

1. Prin îngrijirea cumpărătorilor angrosişti şi comisionarilor, cari cumpără 
peștele la bursă și-l expediază la clienţii lor din ţară. 

2. În regie sau printr'o întreprindere specială de expediţie, care să dispună 
de mijloace speciale de ambalaj, vagoane frigorifere și personal special de 
ambalare, predare şi recepție, 

3. O fabrică de ambalaj, organizată prin participarea la o întreprindere 
specială; coșuri de răchită, lăzi, rogojini, etc. 

H) Comercializarea produselor pescăriei. 

1. Vânzarea prin licitație publică Și notarea zilnică a preţurilor (Bursa de 
peşte Galaţi, Brăila, Reni, etc.). 

2, Vânzarea, î în mod excepţional în regie —prin depozite proprii, instalate 
în centrale principale de consumaţie şi eventual prin prăvălii de detaliu pro- 
prii pentru anumite produse — în scopul impiedicării speculaţiunei produselor. 

3. Creiarea de întreprinderi speciale, cu participarea administraţiei pentru co- 
mercializarea peștelui în centre importante (după modelul vânzării Socie- 
tății «Nordsee Hochseefischerei A. G.). 

- 1) Industrializarea peştelui 

1. Fiecare cherhana principală din centrele mari de pescuit — şi acele 
cari sunt situate mai departe de. piaţă, aşa -că nu pot vinde zilnic peștele 
"prins în stare proaspătă — este înzestrată: 

1) cu cameră frigoriferică în care se poate păstră peştele proaspăt mai multe 
zile; 2) sărătorii sistematice în camera frigorifică; '3) afumatorie; 4) fabrică 
de marinată în butoae; ş) colectarea de resturi şi semifabricate pentru o fa- 
brică centrală (untură de pește, îngrășăminte, solzi, vezigă, clei, etc., și tot 
felul de semifabricate). 

In afară de aceasta, la anume cherhanale, se va rezervă loc pentru următoa- 
rele instalații: 

1. O fabrică de conserve în cutii, conserve în untdelemn și marinate ru- 
seşti în cutii. 

2. Culturi de legume și de condimente speciale pentru asezonarea peştelui 
în conserve și eventual chiar pentru conserve de legume. 

3. Fabrică de oţet pentru fabricarea marinatelor. 

5 A. R.— Memoriile Secțiunii Ştiinţifice. Seria III. Tom. IV, Mem, 4
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4. Fabrică de ambalaj atât pentru conserve ” (butoae Și _butoiaşe) cât și 
pentru transportul peştelui (coșuri de salcie, etc,).. 

5. Utilizarea unturei de peşte și delfin pentru scopuri industriale (semi- 
fabricate). 

6. Orice fel de alte fabricaţiuni cari” servesc la punerea în valoare a pro- 
duselor pescăriilor. 

]) Utilizarea plantelor | ae 

Se vor studiă mijloacele de recoltarea, depozitarea şi transportarea plantelor 
de baltă în vederea furnizării întreprinderilor cari s'ar ocupă cu industriali- | 

„Zarea lor, şi anume: 
7. Celuloza şi semifabricate pentru industria celulozei. 

„ Fibre de țesut din stuf și papură (semifabricate). 
Acetona, acid acetic, produse chimice, etc. 

„ Impletituri de stuf pentru zidărie și stucături, + 
+ Împletituri de papură, ţipirig, etc. (rogojine, coşuri). 
„ Nutreţuri artificiale din plante aquatice.: 

7, 'Turbă, combustibile, etc. 
8. Utilizarea sălciei şi răchitei. 
9. Utilizarea fructelor de Trapa natans şi de alte plante de baltă. 
Pentru toate aceste crearea de întreprinderi speciale cu participarea ad- 

ministraţiei, 

Administrațiunea va aveă un laboratoriu de technologie pentru studierea şi 
experimentarea diferitelor “metode de utilizare a. produselor bălții și indus- 
trializarea lor. 

P
a
t
e
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53) Utilizarea terenurilor inundabile din zona bălților şi grindurilor. 

x. Amenajări de porţiuni de terenuri, apărări de inundație şi irigație, etc., 
pentru culturi speciale de legume, cânepă, răchită fină de coşuri (Korb weide, 
'salix viminalis, etc.), culturi de fructe şi de vie de bălți, etc. 

2. Amenajări speciale de pășune şi crearea de ferme de baltă, cu vite spe- 
„ cial selecționate pentru vieaţa în baltă, lăptării, etc, 

3. Culturi speciale de plante industriale și medicinale âdaptate regiunilor 
inundabile. 

4. Piscicultura în eleştee artificiale î în alternanță cu agricultura, 
5. Cultura orezului, bumbacului, etc, . 
6. Fabrică (sau semifabricate) de conserve de fructe speciale bălții (gutui, etc.) 
77. Fabrică de uleiuri din seminţe de plante de baltă și plante cultivate aci 

(cânepă, in, etc.), pentru fabricile de conserve de peşte. :
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II. INTREPRINDERILE SPECIALE CARI SE POT CREA TREPTAT 
PE DOMENIUL PESCĂRIILOR CU PARTICIPAREA CAPITALULUI 

PRIVAT 

“Ta afară de diferitele exploatări, pe cari administrația le face în regie pro- 
prie, în aceste pescării —- și în special î în Delta Dunării — se poate desfășură 
o activitate cu mult mai mare și mai grabnică, organizându-se şi o serie de 
întreprinderi speciale — cu capital privat şi cu participarea proprietății — 
care să aibă de scop satisfacrerea unor nevoi speciale de exploatare sau pu- 
nerea mai grabnică în valoare ale unor produse. Aceste întreprinderi, fiice ale 
administraţi:i, au totuș ființa lor specială şi-şi pot desfășură activitatea lor 
şi în alte regiuni decât numai în aceea a acestor pescării. Astfel d. ex. o între- 
prindere de construcțiuni hidraulice, creată în vederea amelioraţiunilor din 
regiunea acestor pescării, poate să-şi folosească mai complet mașinile și per-. 
sonalul ei și, pe lângă lucrările de aci, va mai execută şi alte lucrări în toată 
zona inundabilă a Dunării și în luncile celorlalte râuri din țară. Tot astfel, 
pentru a industrializă stuful din baltă, ar trebui construirea unei fabrici de 
celuloză cu un capital de investiţie și exploatare cu mult mai mare decât 
ar putea dispune administraţia pentru înteaga exploatare a Deltii. Dacă însă 
un concern mare mondial de celuloză s'ar oferi să construească şi aci o fabrică, 
la care Statul numai să participe şi să-i furnizeze stuful, aceasta ar duce 
deasemenea la un rezultat mai sigur și mai grabnic pentru .rezolvirea scopu- 
lui care ne interesează. Principalul este numai ca toate întreprinderile indus- ' 
triale, agricole, pescăreşti, zootechnice, etc., ce se vor creă aci, să fie sub - 
dependența directă a Administrațiunii Centrale, stăpână a fondului, și ca ea - 
să le coordoneze şi armonizeze activitatea tuturor, astfel ca productele uncia 
să poată fi prelucrate mai departe de celelalte s. a. m. d., și apoi, cu toate 
la un loc să pună în valoare fondul și să aducă prosperitatea întreprinderii 
mame, adică a Statului sau substituitului său, 

Iată o serie din aceste întreprinderi cari vor trebui organizate: 

1. O fabrică de unelte de pescuit (fringherie și plase). O parte din materiele 
prime — cânepă, in, etc.—vor fi furnizațe de alte întreprinderi surori cari 

vor cultivă aceste plante în baltă. 
2. Un şantier pentru construcție de bărci, barcaze, șlepuri, poduri, şi 

tot felul de reparaţiuni de vase plutitoare. 
„3. O întreprindere de transportul repede şi frigorific al produselor pescăriei. 
4. O fabrică de marinate şi afumătorii. Legumele, condimentele şi oţetul 

se vor produce de alte întreprinderi surori, în baltă. 
5. O fabrică de conserve de peşte în cutii de tinicheă. Untdeleranul ne- 

cesar se va produce în baltă, din seminţe de cânepă, in, dovleac, etc. Legumele, 
condimentele, oţetul, etc., deasemeni ; fabrica va- produce și conserve de le-. 
gume şi fructe cari cresc în baltă. 

6. O fabrică de butoae și butoiașe, ca ambalaj pentru fabricile de mari- 
nate. Lemnul din baltă. 

7. O fabrică de oțet de stuf sau alte plante; produsele ; se' vor utiliză de 
fabrica de marinată. 

es
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8. O fabrică de nutreţuri artificiale din plante de baltă (Fragmit, turte 
furajere din castane de baltă, etc.). e 

9. O întreprindere pentru utilizarea resturilor dela cherhanale, a unturii de 
peşte și de delfini şi a orice alte produse secundare, prin industrializarea lor. 
Fabricarea de îngrășăminte și nutreţuri din peşte (Fischmehl), a unturii de peşte, 
semifabricate din untură de delfini pentru săpunării, etc, 

10. O fabrică de împletituri de salcie şi de diferite plante aquatice. Coşuri 
pentru ambalajul peştelui, rogojine, coșniţe, stuf pentru tavane şi stucături, etc. 

II. O fabrică de celuloză din stuf. 
„12. O fabrică de fibre de ţesut din plante aquatice sau semifabricate. 
13. O întreprindere pentru comercializarea peştelui în țară şi străinătate. - 14.. O întreprindere pentru exploatarea halei şi frigoriferilor din Galaţi, 

„Vânzarea peștelui prin licitaţie, ambalaj, biurou de expediție, etc. 
15. O serie de asociaţi, în participare cu pescarii din diferite regiuni, pentru 

amenajarea de bălți sau grupe de bălți. 
16. O serie d= întreprinderi de năvodari. 
17. O societate de construcțiuni hidraulice de canale, gârle, diguri, iri- 

gaţii, amenajări de terenuri, etc. Această Socictate va puteă în urmă întinde 
„activitatea ei asupra tuturor terenurilor inundabile din ţară, 

18. O întreprindere pentru selecționarea semințelor plantelor cari se pot 
cultivă în baltă, îmmulţirea și comercializarea lor, 

19. O întreprindere pentru culturi agricole pe terenurile inundabile: câ- 
nepă, in, şi tot felul de plante industriale, condimente, plante medicinale, 
legume, etc., precum și o serie de asociațiuni cu cultivatori mici în acest scop. 

20. O întreprindere pentru ferme de vite şi lăptării și pentru selecționarea 
vitelor de baltă. Ma - 

21. O întreprindere pentru îngrășătorii de porci, cu plante de baltă și fruc- 
tele lor şi cu nutrețuri artificiale fabricate din produsele bălții. 

22. O întreprindere pomologică, selecționarea arborilor fructiferi şi viţelor 
cari se pot cultivă în baltă, producțiune de portaltoi-rezistenți în baltă. 

23. O întreprindere pentru cultura orezului și bumbacului în baltă.- 
24. O întreprindere pentru exploatarea raţională a vânatului şi valorifi- 

„carea produselor sale (blăni, pici, pene de păsări, etc,). 

* 
- . Bi * * 

“Toate aceste și multe alte asemenea întreprinderi își găsesc în această re- 
giune condițiuni excelente de desvoltare şi propăşire. Ele au de bază puterea 
naturală de producţie a bălții, iar desfacerea produselor lor este asigurată — 
în prima linie —în însăș activitatea generală a administraţiei centrale cu 
diferitele întreprinderi ce le va creă ea şi din satisfacerea nevoilor cărora îşi 
vor luă și ele treptat existenţa. . a 

Aceste întreprinderi, pornite însă deocamdată în mic, vor puteă luă în cu- 
rând o desvoltare mare, căci activitatea lor va puteă depăși limitele teritoriului acestor pescării și se va întinde asupra tuturor terenurilor inundabile şi 
bălților ţării spre a contribui la punerea în valoare şi a. acestora, ”
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Prin aceste întreprinderi speciale se va puteă pune mai bine în valoare 
şi. puterea de muncă — precum și economiile — populaţiunii locale şi astfel 
ele vor contribui la prosperitatea acesteia și deci, la crearea stării sociale să- 
nătoase. i 

Ca un profund cunoscător al bălții şi a problemelor ei ştiinţifice, economice . 
şi sociale, pot afirmă că — prin aplicarea acestui plan —administraţia va 
transformă în curs de 10 —20 ani această regiune, astăzi sălbatică, în una 
din cele mai bogate şi civilizate regiune ale țării. Prin aceasta ea va realiză nu 

“numai o bună afacere ci şi o adevărată operă națională. 

III. MIJLOACELE ŞI ORGANIZAȚIUNILE NECESARE PENTRU 
PUNEREA IN APLICARE A PROGRAMULUI DE ACTIVITATE - 

După ce am arătat în ce anume constă chestiunea pescăriilor domeniale 
şi că ea e în primul rând o chestiune ştiinţifică, technică şi economică, iar 
că aşă zisa chestiune socială e numai un pretext de care vor să profite o serie 
de interesaţi pentru a puteă acapară veniturile proprietății Statului; după 
ce am schițat apoi în scurt un plân de exploatare şi un program de activitate 
pentru punerea în valoare a celei mai importante părți a pescăriilor Statului — 
proiecte asemănătoare le pot face cu ușurință şi pentru celelalte pescării ale_ 
Statului, atât dela Hârşova în susul Dunării cât și pentru lacurile ale Ba- 
sarabiei sau bălțile din zonele inundabile ale altor râuri şi lacurile din în- 
teriorul țării — rămâne acum să vedem în ce mod poate fi adus la îndepli- 
nire şi ce organizațiuni. trebuesc create în acest scop. Pe 

A) Regie de Stat sau Concesionare 

Prima chestiune ce se impune, înainte de toate, este:. Poate Statul singur, 
cu mijloacele sale proprii şi cu formalităţile sale greoae, să ducă la îndeplinire 
acest program, sau e mai bine să se adreseze unei Societăţi, care, dispunând 
de un capital suficient şi de libertate de acțiune, ar putea prin marele spor al 
producţiei ce l-ar provocă, veni mai grabnic în ajutorul economiei noastre 

“ naţionale atât de zdruncinată ? | 
Este o chestiune foarte delicată asupra căreia eu însumi a trebuit să meditez 

foarte mult, cântărind cu deamănuntul avantajele şi desavantajele fiecărui 
din aceste două sisteme. Interesele mari, de ordin politic, național şi econo- 
mic, ce Statul le are în aceste pescării mă făceau să perzist în ideea că tot numai 
o administraţie directă de Stat e capabilă să le satisfacă şi că ar fi o greşeală a 
le'abandonă în mâinile unei Societăți Comerciale. Şi tocinai de aceea am res- 
pins, timp de mai mulţi ani dearândul, toate propunerile serioase ce mi s'au 
făcut de a constitui o Societate şi a cere concesionarea pescăriilor, : : - 

Pe de altă parte însă, văzând halul în care ajunsese pescăriile şi corupția 
ce domnii într'o. administrație căreia îi consacrasem toată munca tinereţii
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mele; văzând deasemenea cum, tocmai atunci când în țară lipseau alimentele 
şi Statul importă peşte sărat din Terre-Neuve, în Delta Dunării se îngropau 
cu sutele de mii de kilograme de morun şi peşte de valoare stricat din cauza 
nepriceperii şi aplicării unui sistem de exploatare greşit din fundamentele 
sale; văzând în fine cum se distruge tot ce făcusem pentru această ramură 
de producție — pe care timp de 27 de ani o adusem la un oarecare grad de 
înflorire — și că se compromite cu totul chiar şi viitorul ei, începusem şi eu 
a înclină spre convingerea că poate tot singura salvare ar mai puteă fi darea 
în concesiune la o Societate. Aceasta, de sigur, numai pe baza unui caet de 
sarcini amănunţit, prin care Statul să iea cele mai severe măsuri pentru ga- 
rantarea intereselor sale superioare ce le are în aceste pescării. Unul din acele 
interese superioare eră şi acela de a menţine sub o administrație comună 
complexul de bălți ale Dunării de jos — bălțile dela Brăila, Brateșul şi Delta - 
Dunării — care la un loc formează o unitate naturală de producție şi ex- 
ploatare şi care, odată separate în mai multe concesiuni, ar fi constituit: o 
grea piedică pentru a le mai puteă pune în valoare astfel cum condițiunile 
naturale ar permite-o astăzi. 

Schița planului de exploatare pentru pescăriile dela Hârșova la Marea 
Neagră, pe care am dat-o mai sus, o alcătuisem tocmai în acest scop, soli- 
citat fiind de un grup de mari capitaliști și oameni de Stat care voiau să aducă 
capitalul necesar spre a constitui o Societate Anonimă pentru comercializarea 
acestor pescării, în virtutea nouei legi a comercializării bunurilor Statului. 
Am crezut de datoria mea să-mi iau această însărcinare cu atât mai mult 
cu cât nici în legea comercializării bunurilor Statului şi nici în proiectul de 
statute ce se alcătuise de Ministerul Domeniilor nu se prevedea nici o 
dispozițiune pentru garantarea acestor interese superioare ale ţării, ba chiar, 
prin concesiunile parţiale ce începuse a se da prin contracte pentru anume 
atribuţiuni din exploatarea acestor pescării — vânzarea produselor, transport, 
cherhanale, ete. — se distrugeă putinţa unei unități de acțiune atât de nece- 
sară, precum şi se compromiteă atât garantarea intereselor superioare ale Sta- 
tului cât și putinţa de a mai pune în valoare așă cum trebuie această avere a 
Statului în viitor. Aceasta trebuiă dar împiedicat cu orice preţ şi cererea unei 
concesiuni generale pe baza legii, pentru o Societate care dispuneă de specialişti 
și capital suficient, eră de sigur singurul mijloc de salvare ce mai rămânea. 

Acest plan de exploatare alcătuit pentru o Societate Anonimă — completat 
și adaptat timpurilor şi împrejurărilor — poate fi însă pus în aplicare cu atât 

„mai bine încă de 'către Stat. Căci de sigur nevoia unei Societăţi, care să iea 
"pentru dânsa o bună parte din veniturile cari de drept s'ar cuveni proprie- 
tarului, nu ar fi necesară decât în cazul când Statul ar continuă a administră 
în modul detestabil de până acum, adică când ar mai fi posibil ca bunul plac 
şi demagogia unui ministru să ruineze deodată pe toți cei cari'au avut în- 
credere și au învestit capital în unelte, instalații, etc., şi să răstoarne orice 
lege pentru a pune în aplicare toate fantaziile sale. 

Dacă se va face însă o lege de autonomie a administrației pescăriilor, care 
s'o pună la adăpost de influenţele rele ale politicei de partid şi să-i dea liber-
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tatea de acţiune necesară şi libertatea de a face cheltueli din venituri, atunci 
de sigur că o exploatare directă — organizată pe bazele arătate în program — 
e preferabilă unei concesionări către o Societate, aceasta fiind un lux prea 
costisitor şi. uneori chiar periculos pentru interesele proprietarului, 

De sigur că Regiile Statului, astfel cum se practică în multe administraţiuni 
publice, nu pot duce la rezultate bune din multe cauze inerente organizaţiunii 
lor. Dar sistemul de exploatare ce l-am expus nu e o regie propriu zisă, care 
ar sustrage o șerie de bunuri economice dela o activitate fructuoasă a ini- 
ţiativei private “pentru a le supune unui regim biocratic mortifiant. Din contra, 
această așă zisa Regie — de fapt însă un sistem mixt, indicat de condiţiile 
speciale de aci — trebuie să fie un stimulator al iniţiativei private în diferitele 
ramuri pe cari le indică necesitățile diviziunii muncii şi totodată un coordo- 
nator şi armonizator al activității tuturor acestor mici şi mari întreprinderi 

ce se crează în cadrul ei. In acest cadru larg vor găsi loc suficient — cu roluri 
precise de îndeplinit —atât cooperativele muncitoreşti de toate categoriile. cât 
și tot felul de alte întreprinderi capitaliste ce s'ar formă, având deasemenea 
fiecare un rol precis pentru realizarea unui scop mai înalt şi putând desfăşură 
o cât mai largă și remuneratoare activitate. Aceasta se va face însă, nu punând 
stăpânire, adică acaparând însuş fondul de producție — cum se urmăreşte 

_când“se cer arendări şi concesionări de terenuri și bălți, cari fărămițează uni- | 
tăţile naturale de producţie și prin aceasta îngreuiază punerea în valoare a 
întregului — ci dându-se posibilitatea fiecărui de a desfăşură maximul de. 
activitate în direcția ce i-o indică nevoile specializării. Prin aceasta va con- 
tribui dar fiecare Îa o colaborare spornică și armonică — pe baza principiului 
diviziunii muncii şi specializării — la rezolvarea țelului. mare final, care nu 
poate fi altul decât: punerea în valoare pe toate căile a unei mari bogății nalu- 
rale şi a unei importante regiuni a ţării. 

B) Bazele organizării nouei administrații a pescăriilor 

Pentru aducerea la îndeplinire a programului de activitate schiţat e nevoie . 
înainte de toate de mijloace materiale — adică de capital — și de specialişti. - 
“Specialiştii se găsesc, numai să ştii să-i alegi şi să poţi să-i păstrezi. Capitalul - 
însă, deocamdată lipseşte cu desăvârşire. Se ştie însă că Statul are aci în fie- 
care an venituri importante sigure; trebuie dar să se hotărască ca pentru 
această mare operă, care nu mai poate aşteptă, să sacrifice în fiecare an o parte 
din aceste venituri pentru investiţii. Aceasta va fi însă numai pentru primii 

-ani un sacrificiu real, căci dejă dela al III-lea an înainte, fiecare i investiţie făcută 
Va începe a-şi da rezultatele ei, prin o creştere corespunzătoare a producţiei 
şi deci a veniturilor. Așadar, în scurt timp după aplicarea programului, Statul 
va reintră iarăş în vechile sale venituri, cu toate că va continuă a face în fie- 

- care an investițiuni din ce în ce mai mari, conform unui program dinainte 
stabilit.
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Capital nou se va învesti deasemenea şi pe calea întreprinderilor parti- 
culare ce se vor creă pe aceste domenii şi la care Statul va participă numai 

„cu aporturi în natură. Cu aceste mijloace se poate face foarte mult. Pentru 
aceasta însă e nevoie de o mai mare libertate de acțiune, care nu se poate 
aveă respectând legea contabilităţii publice. Așadar, înainte 'de toate, ad- 
mninistraţia pescăriilor trebuie să aibă dreptul de a vărsă ca venituri la Stat 
numai beneficiul net rezultat după bilanțul anual, adică după scăderea chel- 
tuelilor, şi să nu fie obligată ca astăzi a vărsă la Cassa Statului ca venit tot 
ce incassează, iar pentru cheltueli să aştepte să i se ordonanţeze din bugetul 
Statului. - : Pa 

Deasemenea, Administraţia Pescăriilor trebuie să aibă toată libertatea de a 
participă la toate micile întreprinderi — din care multe vor deveni în curând 
mari — pe, care le va creă împreună cu capitalul privat pe proprietățile ei, 
conform unui program stabilit de mai înainte; ceeace deasemenea astăzi 
este oprit de legea contabilităţii. Mai mult încă, ca și ori şi care alt proprie- 
tar mare care are a face importante ameliorațiuni şi investiţii, Administrația 
Pescăriilor trebuie să aibă dreptul a face împrumuturi şi a-şi procură pe orice 
altă cale favorabilă, sumele de care are nevoie. In condiţiunile actuale de 
credit internaţional, ca'ar aveă mai multe șanse de a-și găsi la Banca Naţională 

» sau chiar în străinătate, sumele de prima instalaţie de care are nevoie, decât 
le-ar aveă Statul reprezentat prin Ministerul de Finanţe. 

În genere, pentru ca această bogăţie a Statului să se poată desvoltă şi or- 
ganiză cu iuțeală pe care i-o permite posibilitățile ei de desvoltare și pe care 
o cer nevoile economiei naționale, spre a deveni astfel cât mai curând unul 
din cele mai importante izvoare de venituri domeniale ale Statului — alături 
cu' pădurile, minele, petrolul şi monopolurile — trebuie! ca această avere să 
înceteze de a mai fi administrată după normele grenae ale Statului de până 
acum şi să adopte normele — cu o mai mare libertate de acţiune — prevăzute 
pentru Societăţile Anonime comerciale și industriale. 
“In această privință — care constituie tocmai nodul întregei chestiuni —a 

fost de sigur o idee fericită de a se propune crearea prin acest proiect de lege, 
a unei Administrațiuni autonome a pescăriilor, condusă de un Consiliu de 
Administrație. Această idee bună — care poate să dea în scurt timp rezultate 
neașteptate — trebuie însă desvoltată în mod consequent, atât întrucât pri- 
veşte compunerea Consiliului — unde trebuie să vie numai oameni compe- 
tinți, la înălțimea variatelor probleme ce sunt a se rezolvi — cât şi cu privire 
la atribuţiunile sale. Ne trebuie un Consiliu activ, compus nu numai din buni 
şi cinstiți administratori ci şi din oameni cu mare pricepere şi inițiativă, care 
să nu caute a-şi ascunde răspunderea sub anonimatul unei decizii generale 
din condica de procese verbale ci să fie capabili a-și luă fiecare întreaga răs- 
pundere pentru propunerile şi faptele sale. 

Nu trebuie pierdut din vedere ca scopul principal ce-l urmărim prin crearea 
acestei instituţii este de a se pune desvoltarea grabnică a unei mari ramure 
de producţie la adăpost de influențele nefaste ale politicei și nu de a le stră- 
mută numai locul din Cabinetul Ministrului în altă cameră, sau de a creă. -



| 

e 135 PUNEREA IN CULTURĂ A REGIUNII BĂLTOASE ă 73 

"o mică arenă, unde să se dea măruntele lupte ale diteritelor categorii de in- "terese sau unde să se continue micile şi marile abuzuri, cum e distribuirea de bonuri de peşte şi icre, arendări de bălți şi de terenuri prin bună învoeală, etc. Unei astfel de reforme, poate că chiar lamentabila stare de astăzi — şi în tot cazul o concesionare la o Societate serioasă — i-ar fi preferabilă. 
Tot astfel nu trebuie pierdut din vedere că scopul principal este: de a con- solidă această mare proprietate a Statului, spre a o putea transformă într'un câmp . de activitate economică rodnică şi un îzzor de venituri importante rin deszoltarea bogăţiitor. ei, şi nu însă de a împiedică această desvoltare prin inventarea unei: chestiuni sociale, câre nu există, şi 'prin constituirea unor drepturi de servitute asupra proprietăţii, şi încă în folosul unor populaţiuni; în majoritate străine de neam. Aceasta ar aveă ca rezultate: din punctul de vedere politic și național: rusificarea Deltei, în. care se găsesc gurile Dunării; din punctul de vedere economic şi social: începutul de socializare al unci ramure de producţie naţională cu toate consecinţele ei dezastruoase. Căci trebuie să nu uităm că cine zice odată A şi B, trebuie să le zică apoi pe toate până la Z; adică, dacă începem odată socializarea, ajungem apoi în mod fatal la refacerea «republicei independente sovietice a Deltei Dunărei» pe care au . proclamat-o Lipovenii noştri în timpul răsboiului la 1917, pe care au căutat unii din ei a o inviă din nou acum de curând la 'Tatar-Bunar. 

Ca unul care mă ocup de 35 de ani de pescăriile noastre, stând la postul -- celei mai înaintâte sentinele a Statului nostru--dinspre Rusia, şi ca unul care am urmărit în toate actele internaţionale istoria politicei rusești ce s'a dus 
pe faţă şi în ascuns la gurele Dunării, ştiu să povestesc multe cari pot să ne fie astăzi ca o învățătură pentru unele din acele interese mari -naţionale ce 
avem aci a le apără. Tocmai de aceea cred că nu e inutil, în interesul rezol- vării chestiunii pe care o discutăm, să deschid o paranteză pentru a aminti aci câteva fapte cari sunt pline de învăţăminte și pe cari trebuie să le cunoască oricine care se ocupă cu chestiunea pescăriilor: 'Trebuie în adevăr să se ştie. de oricine şi să se ţină în consideraţie că Rusia, încă dela începutul secolului trecut — spre a-și pregăti drumul spre Constantinopol și a face ca gurile Dunării, adică cheia viitoarei căi de comerț mondial a întregii Europei Cen- trale, să se găsească în mâinele unei populațiuni ruse — a profitat de orice „"ocupaţiune militară timporară a sa asupra Deltei de a o coloniză cu cazaci. 
A adus cazacii dela Don, Volga şi Cuban, care sunt Lipovenii de astăzi, și a adus Cazaci Zaporojeni dela Nipru cari sunt Rușii, zişi Haholi, dela Kilia, 
St. Gheorghe, Dunavăţ, etc., Reluând Basarabia de Sud în 1878, a constituit din Lipovenii din Vâlcov o colonie de cazaci, dându-le în schimb, ca dar al "Țarului, pescuitul gratuit în toate braţele Chiliei, spre a formă astfel acolo nucleul de nemulțumire al populaţiei Deltei împotriva Statului român. | 

1 Cât timp pescăriile erau arendate şi Delta eră mai mult în mâinile aren- - daşilor, comisionarilor şi Cherhanagiilor greci și Lipoveni, totul se petrcu în linişte; căci în acest timp Delta eră un paradis al refugiaților ruși iar func- ţionarii români nu îndrăznise încă a se aventură mai departe în stufării decât pe malurile brațelor principale ale Dunării. Chiar harta Statului major român
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„ din 1883 nu dă decât foarte puţine detalii cu privire la bălțile și gârlele din 

stufăriile dintre brațele cele mari. Cherhanalele dela Dranov, Cossa (malul 
„mării, la Sud de gura Sft. Gheorghe) Portiţa, etc., erau pline atât de pușcă- 

 riaşi fugiţi din temnițele ruseşte cât şi de refugiați politici de toate gradele 

de cultură. Caracteristic e că în 1893, când m'am dus pentru prima oară 

la Dunavăţ — pentru a studiă canalul pe care l-am făcut- în urmă pentru 

ameliorarea pescuitului din Lacul Razelm —am fost sfătuit de arendașul 

pescăriilor să renunţ la această călătorie, «căci îmi risc vieața». Nuvelistul Vctor 

Basarabeanu (Dr. Crassescu) a descris în frumoasa. sa nuvelă (Spircaa, pe 

care a publicat-o în 1885 în revista Contimporanul din Iași, vieața și isprăvile 

de atunci dela Cherhanalele din stufăriile Deltei și tovărăşiile bandiţilor cu 

cherhanagii greci. A i 

Dar, această parte a ţării — pe care încă nu o cucerisenr de fapt —eră 

totodată şi un câmp larg de activitate al unei duble propagande ruseşti: 1) 

Propaganda oficială naționalistă rusească, dusă de Consuli ruseşti din “Tulcea 

şi Sulina şi de Consulul General din Galaţi, precum și de o serie de ofițeri 

ruși veniţi sub diferite pretexte ca spioni şi mai cu seamă îmbrăcaţi ca călu- 

gări la Monastirea Saona de lângă Issaccea. Deaci, acești zişi călugări stau 

“ în legătură continuă cu alți tot astfel de călugări dela Monastirea 'Teraspont, 

de peste Dunăre, unde eră centrul ofițerilor de stat major ruseşti, cari veneau 

pentru spionaj şi pentru supravegherea şi întreținerea vechiului cap de pod. 

" dela Issaccea, pe unde au trecut în diferite rânduri trupele rusește peste Dunăre. 

Pe lângă aceştia mai veneau necontenit şi diferiți agenţi ai Societăților pan- 

slaviste din Moscova care răspândeau scrieri de propagandă la pescari.. 

2. Propaganda nihilistă, condusă treptat de persoane interesante, cari au - 

_jucat în urmă roluri importante în mișcarea socialistă din Rusia și dela noi, 

între care Dr, Russel, Gherea,:Dr. Petru Alexandrof, scriitorul rus Koro- 

lenco, Dr. Spoială; în urmă, cu mult mai târziu, Racowski și mulți alţii. 

Toţi aceştia urmăreau facerea în aceste locuri a unui prin nucleu comunist 

şi propagau printre pescari constituirea de sindicate de pescari, cărora să 

li se dea de Statul român bălțile în stăpânire. Presa socialistă din țară le-a 

dat în urmă tot sprijinul în această propagandă. i 

Când însă, la 1895, s'a creat regia pescăriilor și Statul român a putut să 

cucerească efectiv Delta Dunării, când agenții pescăriilor străbăteau în toate 

ascunzişurile stufăriilor și când s'a pornit chiar cartografiarea Deltei cu toate 

gârlele şi Ghiolurile ei, atunci de sigur şi propagandele ruseşti s'au lovit 

de mari dificultăţi şi au trebuit să caute alte căi pentru a-și urmări scopurile. 

Din amândouă părţile s'a început așadar o luptă dârză pentru a împiedică 

prin orice fel de mijloace consolidarea nouăi organizări a pescăriilor, la care 

au asociat pe foştii arendași, pe marii cherhanagii greci şi pe toți nemulțumiți 

de orice categorie. Așadar: luptă în parlament contra legii pescuitului, luptă 

prin presă contra Regiei Statului şi atacuri personale contra funcţionarilor 

capabili, proteste contra (cămătăriei Statului care spoliază pescarii prin dijme 

Tnari) (care de fapt însă erau mult mai mici pe vremea arendașilor) etc., etc. 

S'au strâns mulți bani și s'au dat în toate părțile mari bacșișuri. Presa partidului



  

n
 

137 PUNEREA IN CULTURĂ A REGIUNII. BĂLTOASE 7 

„socialist făceă o mare propagandă pentru «sindicalizarea pescărilor și sociali- zarea bălților» sau pentru «darea bălților la Obştii sau Cooperativey iar Dr. Racowski ţineă întruniri cu discursuri ruseşti și constituiă sindicate în toate "satele dela Tulcea. : Si 
Dar toate aceste mijloace nu erau suficiente, Şi atunci s'a imaginat un alt mijloc mai radical: contestarea dreptului de proprietate al Statului asupra Deltei . Dunării și revendicarea ei de către moștenitorii unor supuși turci din Constantinopol, cărora sultanul le-ar fi dăruit-o. Actele de proprietate, prevăzute cu toate pecetiile originale, au fost fabricate în Constantinopol. Această acţiune eră pornită de un consorţiu din Constantinopol și dusă aci de către un grup de advocaţi cu foarte înalte situațiuni politice. Pentru reu- - şita acestui proces mare trebuiă însă un precedent, prin care să se stabilească că pescuitul din apele Deltei nu făceă parte din dVacufuly sultanului — adică din Domeniul public inalienabil — ci eră proprietate «Mirie), adică suscep- . tibilă de înstrăinare. S'a improvizat dar un mic proces al unui lipovan dela Ivancea, care cereă Statului restituirea unor sume incasate de Stat ca dijmă “a peştelui: prins pe terenurile inundate cari erau în proprietatea sa, — pro- prietate pe care i-ar fi dăruit-o un general rus în timpul unei scurte ocupa- țiuni ruseşti «pentru servicii aduse armatei de ocupaţie ruse» şi pe cari s'au găsit judecători de ai noştri. s*o "recunoască, deși actele originale qarsese | cu ocazia unui incendiu) şi nu mai rămăsese decât ctraducerea lega- lizată», 

Valoarea totală a procesului eră numai de vreo câteva mii de lei iar ono- . rariile pe cari el le plătei advocaţilor foarte influenți ce-i angajase depășau .. cu mult această sumă, - .. 
Graţie patriotismului unor Miniştrii ce au trecut pe la Domenii în acest 

timp — şi în special neuitaţilor P. Carp, Dim. Sturdza, Nicu Filipescu şi Ion Lahovary — și grație inimosului advocat al Statului Mihail Antonescu — în urmă fost ministru al Justiţiei — am dus procesul până la Casaţie și am 
stabilit astfel definitiv dreptul de Proprietate înalienabil şi imprescriptibil al Statului asupra pescăriilor din toate apele Deltei Dunării. 

Cu modul acesta s'a închis şi această cale şi n'a mai rămas acum decât să se reînceapă lupta pe căile vechi, adică: fie pentru drearendarea bălților), 
pe cunoscutul motiv că «Statul e prost gospodar), pentru care le vine acuma foarte la îndemână starea de ruină şi corupția creată prin demagogia (ief- 
tenirii) peştelui; fie pentru tarendarea bălților la Obşte și Cooperative) — ceeace în Deltă înseamnă Lipovenilor şi Rușilor —; fie pentru fixarea dij- melor odată pentru 5 ani şi dreptul de a pescul al fiecărui căruia cui i s'a re- | 

_cunoscut calitatea de “pescar. ! | . a - Toate 3 căile duc însă în mod fatal la acelaș rezultat final: desfiinţarea de- finitivă a posibilității de a mai puteă pune în valoare această bogăţie naturală şi risipirea şi acestei părţi a averii domeniale, cum s'au risipit şi celelalte părți - ale acestei averi: moșii, păduri, mine, petrol, etc. Și acestea tocmai acum când, „ în reconstituirea noastră economică şi financiară, domeniile Statului ar putea aveă un rol atât de mare, a
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Cred dar că învățămintele ce se pot trage din această povestire a luptelor, ce s'au dus fățiș și în ascuns pentru acapararea Deltei Dunării, pot fi edificante. Ele ne arată cât de prudenţi trebuie să fim pentru ca nu cumva să ne fie in- . dusă buna-credință în eroare, şi, crezând că rezolvim o chestiune socială, să riscăm a pierde, din ignorarea adevăratelor noastre interese, ceeace am apă- rat şi câştigat cu atâta muncă. Ele ne mai arată că, în adevăr, interesele su- perioare ale Statului — pe care atâți de puţini sunt dispuşi a le luă în consi- derare — sunt aci cu mult mai mari decât se crede şi că deci ochiul nostru trebuie să vegheze mereu în această direcțiune. 
Din cele arătate se vede dar că acel Consiliu de Administraţie, care ar aveă deacum înainte de a conduce chestiunea pescăriilor, nu va aveă ca atribuţiune „ numai de a face o administraţiune cinstită ci el va trebui să aibă toată com- 

petența: 
1. Pentru a organiză pe baze cu totul nouă o exploatare rațională şi inten- sivă a unei mari ramure de producţie naţională și valorificare a produselor ei. 2. Dea studiă, proiecta și aplică un întreg sistem de lucrări de punere în valoare a unei suprafețe de aproape 2 milioane hectare din teritoriul țării, "3. De a finanţă toate aceste lucrări şi a găsi mijloacele materiale pentru execuţia lor. Si 

4. Deacreă, cu concursul capitalului privat şi al Cooperativelor de munci- tori — potrivit unui plan general bine chibzuit — o întreagă serie de între- prinderi, având de scop înlesnirea punerii în valoare a tuturor categoriilor de ape și terenuri şi'a tuturor categoriilor de producte ale acestora. 5. De a organiză munca, în vederea nevoilor producției şi a activităţii de valorificarea produselor ce se va desvoltă, precum și de a ocroti muncitorimea, prin regularea raporturilor față de capital și proprietar, astfel cum se vor prezintă ele în diferitele faze ale desfăşurării acestei evoluțiuni. 
6. De a stimulă şi înlesni proprietarilor facerea tuturor îmbunătățirilor necesare pentru punerea în valoare a proprietăților lor, prin sporirea produc- ției şi înlesnirea desfacerii ei. 
7. De a supravegheă ca întreaga activitate să se desfășoare în cadrul inte- reselor economice generale ale ţării şi a marelor interese naționale. Acest Consiliu de Administraţie va trebui așadar să fie statul major al unei mari campanii ce se porneşte pentru a cuceri țării — prin armele paş- nice ale muncii intelectuale — o nouă provincie de 2 milioane hectare şi a o duce la cea mai înaltă stare de propășire și civilizaţie, 

IV. CHESTIUNEA PESCARILOR ȘI ORGANIZAREA MUNCII 

„După ce am arătat în ce mod pot fi puse în valoare pescăriile noastre — atât cele din proprietăţile -particulare cât şi cele din proprietatea Statului — şi ce măsuri legale trebuesc luate în acest scop, rămâne să tratez acum în scurt și chestiunea muncitorilor din această ramură de producţie, spre a vedeă ce se poate face pentru a le înlesni și lor munca și a le asigură existenţa. Căci
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de sigur, şi aici ca și în orice. altă ramură de activitate, sporul producţiei nu 
depinde numai. de sistemele de exloatare întrebuințate ci și de destoinicia 
muncitorului. . . - | | 

Înainte însă de a ne gândi la stabilirea măsurilor prin care putem sprijini 
interesele unei categorii de muncitori, trebuie să ne limurim bine, ce anume - 
rol are de îndeplinit aceă categorie de muncitori în ramura de activitate de care ne ocupăm şi ce anume însușiri trebuie să îndeplinească fiecare individ pentru a puteă fi considerat ca făcând parte din aceă categorie. E cu atât mai 
mult nevoie de aceasta, cu cât poporul nostru numește «Pescan) pe orice per- soană care se ocupă cu peştele, indiferent dacă e vorba de producţia, prin- 
derea, prepararea, conservarea, vânzarea sau chiar distrugerea lui. Aşă toţi 
braconierii de prin satele pe marginea râurilor, cari prind peştele cu dinamită, 
burueni otrăvitoare, furci, ete. ; toți evreii din Moldova cari, având un mic 
năvod, iau în arendă eleşteele de pe diferitele moșii pentru a scoate peştele . şi a-l duce la piaţă; toți precupeții și negustorii de peşte de prin hale; toţi comisionarii şi importatorii de peşte sărat şi articole de pescărie; toți proprie- tarii de năvoade din Bădălan şi din alte localităţi de pe malul Dunării, cari iau 
antrepriza pescuitului bălților, împărțind câştigul cu proprietarul apei şi cu muncitorii — o parte a apei, o parte a muncii şi o parte a năvodului —; toți 
cumpărătorii — adeseori pe alcohol sau pe împrumuturi la nevoie — de peşte 
dela pescarii din Baltă, pe care-l speculează apoi la piață, sau toți proprietarii . de unelte pe cari le închiriază pescarilor dela baltă cu participare la câştig, 
etc., etc.; toți aceștia se numesc «Pescari». i ” 

De sigur că nu toţi aceştia şi mulți alţii, cari mai cu seamă în pescăriile 
cele mari ale Statului se prezintă sub numele de «Pescar — ba chiar, în cam-.. paniile ce se duc în contra Statului, sub numele de «Bietul sau «Sărmanul 

„ pescar) — sunt tocmai acei de a căror soartă și stare socială avem a ne ocupă. In majoritate — şi în special în pescăriile Statului dela gurile Dunării — ei 
sunt speculanți de muncă, care, cu un mic capital plasat în unelte de pescuit sau cherhanale şi în aconturi date pescarilor asupra peștelui prins de ei, pe 
care-l cumpără prin contracte anuale cu Preţuri foarte scăzute, realizează 
câştiguri foarte mari și fac o mare speculă şi cămătărie. Ei sunt clasa para- 
sită care s'a intercalat între proprietarul fondului şi muncitorii săi — adică 
adevărații pescari cari prind peştele — şi cari iau prin speculaţiile lor cea 
mai mare parte din venituri. În această calitate de substituţii ai pescarilor 
ei sunt în majoritate acei cari profită de orice înlesnire — ca de ex. scăderea 
dijmelor, etc. —ce se face pescarilor, căci pescarii adevăraţi sunt în cea mai 
mare parte salariaţii lor, plătiţi după preţurile curente ale muncii. | 

Această clasă parazitară dintre proprietate și muncă — care de sigur are 
partea leului din venitul total al pescăriilor — își are totuș rostul ei bine de- 
finit în funcţionarea mecanismului producției acestor proprietăți ale Statului, Ea reprezintă capitalul de exploatare, adică de investiţie și rulement, pe care Statul proprietar n'a fost în stare niciodată să-l consacre unor atât de im- portante proprietăţi ale sale. Acest capital, pe care Statul l-ar fi putut aveă . sub formă de împrumut — de sigur mai ușor eră însă să-l adune an cu an
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dintr'o parte din veniturile însă ale acestor proprietăţi — cu o dobândă de cel mult 10%, îl plăteşte acum cu cel puţin 2 sau 300% din veniturile sale anuale acestei clase de antreprenori de pescuit, proprietari. de năvoade la baltă și de zăvoade la mare, concesionari de Bârle, cămătari,. cherhanagii, “proprie- tari de barcaze și vapoare, etc., etc, e 
Prin-originea ei, această clasă s'a desvoltat din vechii cârciumari şi negustori de mărunțişuri din centrele pescăreşti, cari își făceau alături și câte-o cher- hana, unde «primiă peștele pescarilor şi cărora așazișii «Comisionariy şi «Co- mercianți de peşte», etc. din Galaţi şi Brăila le acordau credite pentru afacerea ce o făceau şi-i obligă să le aducă peştele spre a-l speculă mai departe în ţară. Astăzi vechii cârciumari greci şi negustori de tot felul au fost înlocuiți şi ei cu reprezentanți ai Băncilor și Societăților pe acțiuni; ba chiar la spatele aşa- ziselor «Cooperative pescăreşti» se găsesc tot speculațiuni capitaliste de acest fel. Din cele arătate, trebuie așadar să fim bine lămuriţi cu privire la această clasă care se prezintă sub numele de «Pescari», că nu poate fi vorba de re- prezentanţi ai clasei muncitoare în această ramură de producţie, ci ai unor întreprinderi pur capitaliste şi că deci interesele lor nu pot fi luate în consi- derare decât în raport cu serviciile temporare pe cari le aduc ei exploatării. Servicii cari până acum erau necesare, fiindcă proprietarul fondului nu a fost în stare să-şi îndeplinească cea mai elementară îndatorire de a-și organiză gospodăria sa, dar care în realitate sunt foarte mici, deoarece tot aparatul lor de unelte şi instalaţiuni este de o primitivitate contrastantă cu valoarea bo- _găţiei produselor pe cari le manipulează şi le speculează adeseori în mod nerușinat, DN 

* 
ă % 

7 

Inainte însă de a arătă ce măsuri trebuiesc luate pentru organizarea muncii şi pentru asigurarea muncitorilor — adică cu aşazisa chestie socială — să „„ Vedem cum se prezintă aci în realitate clasa muncitorilor, adică a adevăraţilor pescari cari iau o parte activă la. producţia pescăriilor. Și în această privință trebuie să facem o deosebire între adevăratul pescar de meserie, care are un rol important de îndeplinit în producția pescăriilor, și între toți acei numeroși locuitori ai satelor riverane bălților, cari bălăcesc apa fără nici un rezultat practic, decât ca agrement sau pentru hrana cas- Nică, sau între toți acei muncitori cari. se angajează cu ziua (zişi «Pulupai- nici» la Lipoveni) pe la năvoade, cherhanale, zăvoade, etc., fără a cunoaşte mai de aproape meseria pescărească, 
In adevăr, trebuie să știm, că nu fiecare Lipovan cu cămașa roşie sau Hahol din Deltă sau fiecare locuitor din numeroasele 'sate de pe malul bălților este totodată și pescar de meserie. Fireşte că, toţi aceştia, locuind pe malul băl- ților unde e un izvor nesecat de hrană, pot trage profite însemnate din baltă pentru alimentarea lor; deaceea fiecare știe mai mult sau mai puţin se să servească de câteva unelte mici, — plasa, chipcelul, vîrse, etc.,— pentru a-şi, prinde din timp în timp peşte pentru casă.. Țăranii din aceste sate iasă în timpul inundaţiilor cu coșurile oarbe să prindă crap pe terenul inundabil N
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sau chiar cu topoarele «să doboare somnul) care mai rămâne pe lunca la retra- 
gerea apelor. ca să-şi termine -clocitul puilor, şi prind cantități mari. Astfel 
fiind, în fiecare din aceste case, se găsește câte o uneltă de pescuit, de care 
se servesc de obiceiu femeile şi copiii, sau chiar câteodată se găseşte şi câte un 
mic năvod pentru ca pe această cale să mai poată realiză un câştig. S'a mers chiar 
mai departe. Băncile populare, în dorința de a veni în ajutorul țăranilor, le-a 
acordat credite pentru a-şi cumpără. năvoade și a-și asigură astfel un nou 
mijloc de câștig din pescărie. Rezultatele ce s'au obţinut însă nu au cores- 
puns deloc așteptărilor. Bălți mari ce li s'au dat în concesiune pentru a le 
pescui nu au dat nici o producţie, așă că a trebuit — după ce au bălăcit ei 
bine apa fără nici un rezultat — să aducem pescarii de meserie, cari în adevăr 
au scos cantități însemnate de peşte, adică recolta bălții. 

In adevăr, nu e suficient să ai năvod şi bărci, sau orice alte cât de bune” 
unelte pentru a deveni deodată pescar. Pescarii nu pot fi improvizaţi; căci 
aceasta e o meserie foarte grea, care cere multe aptitudine naturale și multe 
cunoștințe speciale cu privire la topografia apelor şi la vieața .peştilor din 
ele, pentru a o puteă practică. Un vătaf de năvod sau un vătaf dela zăvoadele 

„de morun dela mare sunt adevărați specialişti, dela care depinde întreaga 
rentabilitate a proprietăţii şi a capitalului învestit. 

Așă fiind, când vorbim de pescari —pe cari să putem în adevăr contă în 
mecanismul producţiei pescăriilor — nu . trebuie să ne gândim şi să luăm 
în considerare pe toți acei numeroși mărginaşi ai bălților cari vântură apa de 
geaba cu câte un instrument de pescuit, ci numai pe acei puţini care cunosc 
şi practică această meserie, din tată în fiu, ca unica ocupaţiune a vieţii lor. 
Căci trebuie să ştim că problema pescuitului la pescărie e cel puţin tot atât 
de importantă ca problema strângerii recoltei în agricultură: peştele, care - 
vine dela mare şi nu e prins, e pierdut pentru recolta acelui an; iar peștele 
dintro baltă, ajuns toamna la maximul de creștere, dacă nu e prins la timp, 
rămâne încă un an în baltă şi consumă hrana naturală fără a o mai trans: 
formă în carne de peşte, adică. micşorând în loc să sporească producţia. 

Aceste sunt cerințele pisciculturei raţionale şi acestora dar trebuie să fie * 
adaptată și munca pescarilor, dacă e să fie utilizată cu folos. Tocmai deaceea, 

astfel de experienţe sunt păgubitoare atât pentru proprietarii apelor cât şi 
pentru cei ce-şi sacrifică banii şi munca, Când însă s'ar încercă, prin măsuri 
legale şi concesiuni, a se permanentiză aceste experimentări, atunci ele pot 
deveni chiar dezastroase pentru întreaga ramură de producţie; căci o popu- 

” laţie nu se poate educă dela o zi la alta la o meserie grea ca aceasta, ci numai 
încetul cu încetul — din generaţie în generaţie — începând mai întâiu cu 

pescuitul mic, adică cu uneltele simple cum sunt vârşele, etc.,cu care se prinde 

numai pe sub maluri și la marginea apelor. 

Cum că în adevăr așă stau lucrurile,-se poate vedeă foarte bine, observând 
că bălțile de pe tot lungul! Dunării, dela Gura Tisei la Gura Ialomiţei, sunt 
pescuite mai cu seamă de pescarii din "Turtucaia, anume angajați de proprie- 
tari în acest scop; cu toate că pe malurile lor locueşte o populație foarte nu- 
meroasă, care dacă ar pricepe această meserie ar puteă să aibă o ocupaţie
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foarte rentabilă din pescuit. În pescăriile insulei Brăilei, cu toată mul- 
țimea satelor care se găsesc de jurimprejur pe malul Dunării, numai în 2 
din aceste sate se găsesc pescari de meserie, și anume: Cojanii dela Gropeni, 
cari sunt Gardagii. specialiști pentru Inchisori şi Leasă, și Lipovenii dela 
Carcaliu, cari vin în urmă și pescuesc cu năvoadele, avele și prostovoalele. 
Și tot aşă merge mai departe până la Gurile Dunării. | A E 

Din toate aceste vedem dar că şi întrucât privește pescarii adevăraţi, adică 
cei zişi şi pescarii vânători, nu trebuie să ne lăsăm induși în eroare de apa- 
rențe — şi nu mai puţin de excesul de zel al' neofiților cooperativismului, 
care cred că e destul să procure riveranilor capital pentru a cumpără nevoade 
pentru ca ei să şi devie pescari — şi să nu contăm pentru exploatare siste- 
matică şi rațională a pescăriilor decât pe acei puţini pescari de meserie — din 
tată în fiu cu această ocupație — ce-i avem. Sa 

Numeroasa pleavă a satelor mărginaşe, care e gata oricând și oriunde a se 
improviză ca cunoscătoare a oricărei meserii, numai să-i aducă câștiguri 
„bune, nu poate fireşte să ne intereseze în organizarea pescăriilor și munci- 
torilor ei. 

* * * 

Din această scurtă analiză a compunerii și activităţii celor două grupe de 
interesați, cari conlucrează alături cu proprietarul la producţia pescăriilor sale, 
reesă dela sine și rolul fiecăruia precum şi măsurile ce trebuesc luate în ca- 
drul organizării generale. 

[. Prima grupă de interesaţi — acei cari reprezintă capitalul de exploatare — 
„se găsesc mai cu seamă în Regiunea Dunării inferioare şi întrucâtva în pes- - 
căriile acelor proprietari particulari — cum din nefericire sunt mulţi — cari 
şi-au exploatat pescuitul numai prin arendaşi sau prin antreprenori de pes- 
cuit. Este dela sine înţeles că de îndată ce Statul va face pe proprietăţile sale 
instalațiile moderne arătate în program şi va aveă capitalul său de exploatare, 
această clasă parazitară va trebui — ca atare — să dispară. 

Totuș, între oamenii ocupați acum cu conservarea, prepararea, sărarea, 
transportul, etc. a peştelui, se găsesc foarte mulți cari au o practică și cu- 
noştințe locale importante, așă că pot fi utilizați mai departe în cadrul nouei 
organizări. Acele dintre actualele întreprinderi de acest fel, cari nu sunt ba- 

zate numai pe cămătărie şi speculă, ci desfășură și o activitate rodnică, vor 
puteă deveni sâmburii întreprinderilor arătate mai sus în organizarea vii- 
toare, spre a colaboră astfel pe nouile baze cu proprietatea şi cu muncitorii la 
realizarea ţelurilor exploatării. 

O îndatorire a Statului proprietar față de aceste întreprinderi actuale nu 
există, aşă că nu poate fi vorba ca tocmai lor să li se asigure prin lege drepturi 
și înlesniri. Dimpotrivă o chestie socială există între acești cămătari și micul 
pescar căruia îi iea peştele cu preţuri foarte scăzute; aci Statul sigur are o datorie 
de a interveni. Această îndatorire nu consistă însă în a opri brusc aceste fe- 
luri de afaceri, căci prin aceasta s'ar creă producției o situaţie și mai grea, 
ci de a creă o organizaţie care să dea pescarilor adevăraţi unelte pe credit
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ieftin - şi a le da posibilitatea să-şi vândă marfa direct la piață prin licitaţie, . 
în loc s'o dea pe nimic -cherhanagiilor. . Ma : 

II. A doua grupă de interesaţi, adică pescarii adevăraţi, au incontestabil 
drept la o mare solicitudine. din partea Statului, deoarece ei sunt, alături de 
proprietate şi de capitalul de investiţie ce se va aduce, cel mai important 
“factor al producţiei. Munca lor trebuie dar organizată pentru a putea fi cât 
mai productivă şi totodată pentru ca pe această cale și situația lor materială 
şi socială să fie ameliorată şi asigurată; După cum în producția agricolă idealul 
este: țăranul înstărit, tot așă şi aci idealul trebuie să fie Pescarul înstărit. Pe 
ce cale se poate ajunge aceasta? e n 

I. După cum am arătat mai sus, înainte de toate pescarul trebuie să aibă 
uneltele sale. Aceste .sunt: mici unelte de mână — ave, vintire, pripoane, 
prostovoale, etc., — pe cari poate el singur să le poarte în duba sa; sau unel- . 
tele mari: Năvoade, setce şi ave-mari, Carmace, etc., pe cari nu le poate purtă : 
„decât cu mai mulți tovarăși şi mai multe dube. Deaci dar nevoia muncii în. 
tovărăşie și vânzarea produsului prin licitație — cum s'a practicat întotdea- 
una — pentru lichidarea tovărăşiei. Această muncă în tovărăşie —la Li- 
poveni numită «Compania» — se poate adaptă la toate nevoile pescuitului 
şi poate fi foarte remuneratoare pentru asociaţi. E 

Principalul este ca pescarul să fie pus în stare de a cumpără toate aceste 
unelte cu prețuri pe cari le poate plăti treptat din munca sa şi să nu fie obli- 
gat a-şi vinde în acest scop munca la cămătari. Așadar: o | 

2. Crearea unui credit pescăresc, care să acorde pescarilor credite ieftine 
pentru cumpărarea de unelte și materiale şi pentru care 'să i se rețină de biu- 
rourile de vânzare, treptat, câte o parte din sumele ce i se cuvine dela vânza- 
rea peştelui său. . Ai 

3. Formarea de Cooperative de pescari pentru diferite scopuri: Cooperativa 
de pescuit; Cooperative pentru luare în concesiuni a închisului şi pescuirii 
unci bălți sau a lesei dela o gârlă, etc.; Cooperative pentru sărarea, conset- 
varea şi transportul peştelui la piață, ş. a. m. d. a | 

4. Arendarea de compartimente în cherhanalele Statului pentru Cooperative 
sau asociaţii de pescari. 
„5. Un serviciu regulat de transport repede şi în bune condițiuni a peștelui 
la piaţă. a | ÎN 

6. Biurouri oficiale de vânzarea peştelui prin licitaţie publică și achitarea 
imediată a părţii pescarului, etc. - 

* * * 

Numai prin aceste câteva feluri de îmbunătăţiri, situaţia materială şi mo- 
rală a pescarului se va schimbă în cel mai scurt timp şi, mai presus de toate, 
de îndată ce se va reintroduce vânzarea peştelui prin licitaţie publică, a cărei 
oprite a fost tocmai cauza care a sărăcit pe cei mai mulţi din pescarii, pe cari 
înainte cu greu numai putusem să-i înstărim. Ă 

In orice caz, constituirea unui drept de servitute a pescarilor asupra băl- 
ților — în orice formă sar face aceasta — sau stabilirea dijmelor pe un-număr 

6 d. R.— Memoriile Secțiunii Ştiinţifice. Seria 111. Tom, IV. Men, 4
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“de ani înainte pentru fiecare baltă sau orice altă asemenea măsuri, nu le-ar 
fi de nici un folos. Scăderi de dijmă s'au făcut în anii din urmă până chiar 
la suprimarea totală, și cu toate aceste pescarii au rămas tot săraci; căci nu 
aci este buba. Buba principală este la vânzare şi lipsa de credit; deaceea, aci 

„trebuie pusă pârghia în primul rând. E 

CAP. II | 

“SISTEMUL MĂSURILOR LEGII ȘI PRINCIPIILE EI 

Prin cele expuse până aci, sper că am reuşit să arăt care sunt ţelurile pe 
„cari trebuie să le urmărim şi care sunt căile pe cari trebuie să pornim pentru 
a puteă organiză şi desvoltă o ramură importantă de producţiune şi acti- 
vitate națională, căreia natura țării îi prezintă condițiuni atât de prielnice . 
de desvoltare dar pentru care Statul a făcut până acum atât de puţin spre 
a o organiză şi a-i da posibilități de vieață şi propășire. 

De sigur că în acest scurt memoriu nu am putut face alta decât să arăt 
principiile fundamentale de cari trebuie să ne călăuzim, acele despre cari 
spuneam la început că trebuie să se poată urmări ca un «leit motiv» în toate 
paragrafele legii ce s'ar face în acest scop. În interesul unei cât mai precise: 
fixări a acestor principii călăuzitoare, am lăsat la o parte orice detaliu, oricât 
de importante ar fi chestiunile la cari se referă. Aşă de ex. nu am insistat. 

„deloc asupra atât de importanţei chestiuni a politicii ce trebuie s*o urmeze 
Statul în încurajarea şi desvoltarea pescăriei maritime, care de sigur, trebuie 
să-și găsească soluțiile ei nu numai ca chestiune economică propriu zisă ci 
şi în cadrul mai larg al marelor interese naţionale cu care e legată, cum sunt 
între altele: necesităţile creării de personal pentru marina de comerț și ma- . 

„Tina militară prin deprinderea populaţiei cu vieața de mare, necesităţile des- 
voltării porturilor maritime, 'etc. Chestiunile de' detaliu sunt aci numai foarte 

„pe scurt enumărate: în primul capitol, pentru toate apele ţării, iar în planul 
de exploatare cu programul de activitate ce l-am schițat apoi, pentru pescă- 
riile dela Gurile Dunării. Ele rămân a fi specificate în proiectul de lege ce se 

„va alcătui şi soluționate în limita principiilor arătate aci. | 
În proiectul de lege ce urmează să se alcătuească în acest scop, trebuie dar 

„ca aceste principii fundamentale să fie desvoltate în mod consequent și să 
alcătucască baza tuturor măsurilor legale ce se vor luă. Această lege trebuie 
dar să cuprindă următoarele feluri de măsuri: 
„1. Organizarea de Stat, cu toate serviciile necesare și cu fixarea atribuţiu- 

- nilor şi competenţelor. 
2.. Măsurile generale ce trebuesc luate pentru încurajarea exploatării ra 

ționale şi punerea în valoare a apelor şi terenurilor care formează baza acestei 
ramure de producţie, oricui ar aparține ele. Repopularea apelor naturale, 
încurajarea. pisciculturei, ameliorarea fondului pescăriilor şi punerea în va- 
loare a produselor lor.
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3. Măsurile speciale pentru punerea în valoare şi exploatarea raţională 
a pescăriilor aparținătoare Statului. 

4. Măsurile pentru exploatarea pescăriei maritime în limita mării teri- 
toriale și pentru desvoltarea şi încurajarea pescăriei maritime în afară de 
limita mării teritoriale. _ 

5. Măsurile pentru înlesnirea desfacerii peştelui de către producători prin 
licitație publică şi pentru organizarea generală a comerţului de peşte în ţară. 

6. Măsurile pentru încurajarea industrializării produselor de toate cate- goriile ale acestor regiuni. ! 
7. Măsurile pentru organizarea muncii, încurajarea cooperației și asigu- 

rarea muncitorilor. 
. 8. Măsuri pentru constituirea unui fond de punere în valoare şi de investiţii 

şi pentru finanțarea lucrărilor şi a întreprinderilor ce se fac în scopul des- 
voltării acestei ramure de activitate. națională. - 

9. Crearea instituțiunilor ştiinţifice şi tehnice cari să îndrumeze activi= 
tatea practică precum şi a organizațiunilor economice care să înlesnească 
propăşirea ei. . 

* 
X  % 

Scriind acest memoriu — poate prea lung pentru un raport oficial și 'de 
sigur prea scurt față de complexitatea problemei — am căutat să formulez 
problema în toată întregimea ei și să lămuresc cu fapte o serie de chestiuni 
fundamentale, punând astfel în evidență punctele: esenţiale cari trebuesc 
avute în vedere la alcătuirea unui proiect de lege pentru organizarea şi ex- 
ploatarea pescăriilor. Pentru o mai multă preciziune, cred dar necesar să las lao parte faptele și. detaliile expuse şi să fac un scurt rezumat al consi- 
deraţiunilor şi principiilor esenţiale cari cred că trebuie să servească de bază 
măsurilor acestei legi. . 

A. Scopul legii. Legea de faţă trebuie să corespundă unei din cele mai 
mari şi mai urgente nevoi ale economiei naționale, aceea de a găsi mijloacele să se pună în valoare și să se facă productivă o suprafață de aproape 2 mil. 

„hectare din teritoriul țării — adică toate suprafeţele acoperite în permanență 
"sau temporar cu apă sau acele cari numai prin piscicultură sau piscicultura 
„combinată cu diferite culturi agricole ar puteă da maximul de producție — 
şi astfel să se contribue la sporirea generală a producției naţionale şi deci 
la refacerea stării generale economice şi financiare. 

Cea mai mare parte din aceste ape şi terenuri băltoase fiind proprietatea 
Statului, această lege va contribui totodată şi la reconstituirea averii dome- | 
niale a Statului şi deci — pe această cale — ea va ajută şi la refacerea: finan- 
ţelor Statului. i 

B. Mijloacele de a îndrumă această miare întreprindere' națională sunt :. 
I. Organisărea unei administrații de Stat autonomă, condusă de un Consiliu 

de Administraţie — compus din specialişti capabili de a administră și găsi 
soluțiuni pentru variatele chestiuni administrative, ştiinţifice, technice, fi- 
nanciare şi juridice ce se prezintă — care să repopulaze apele publice, să 

6e
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încurajeze piscicultura: și să înlesnească: executarea lucrărilor necesare 
pentru punerea în valoare a 'apelor şi terenurilor băltoase aflătoare în pro-. 
prietatea particulară. Această administraţie autonomă va exploată pescăriile 
Statului — prin derogare dela legea 'contabilităţii publice — după normele 
Societăților 'comerciale, adică va puteă face cheltueli din venituri încheind 
bilanțuri la finea fiecărui exercițiu și vărsând la Stat, ca venituri, .be- 
neficiele nete constatate în acest mod. Ea va avei deplină libertate de 

acțiune, - : : - . 
II. Aplicarea unui sistem de măsuri generale asupra tuturor apelor şi terenu- 

rilor băltoase din ţară — oricui ar aparţine ele — urmărind următoarele țeluri: 
I. Încurajarea pisciculturei sau pisciculturei combinate cu alte culturi agricole, 

punând la dispoziţia proprietarilor: . Ia 
„“2) Proiecte pentru transformarea bălților şi terenurilor inundabile în bălți 
mai apte pentru o exploatare raţională; E 

b) Proiecte pentru construirea de eleștee sistematice, cari să poată servi la 
piscicultură şi piscicultură alternantă cu alte culturi; | 

c) Personal tehnic competent - pentru organizarea. şi conducerea, exploa- 
„tărilor de pescărie, de piscicultură şi piscicultură combinată cu alte țeluri 
de producţie, Completarea învățământului agricol în această direcţie; 
d) Credit ieftin şi pe o durată mai îndelungată, pentru a puteă execută 

lucrările și face investițiile necesare. In acest scop seva creă o instituție de 
credit specială, după modelul Creditului Funciar Rural, care să emită obli- 
gațiuni, sau chiar se va căută ca însuş creditul fonciar rural să-şi creeze o : 
secțiune pentru asemenea afaceri; NE BE - 

-e) Reducerea sau scutirea de impozite pe un număr de ani pentru suprafeţele 
pe cari s'au executat lucrările de punere în valoare... SE 

2. Organizarea vânzării peștelui prin licitaţie publică, ţinută de agenți ofi- 
ciali în toate halele din porturi și din centrale mari de populație, spre ase 
înlesni desfacerea și împiedică specula asupra muncii producătorilor. 

3. Înlesnirea transportului peştelui — atât pentru cel destinat consumației 
cât şi pentru reproducătorii sau puii destinați repopulării apelor — pe C.F.R. 
şi N. F. R. prin reducerea tarifelor și asigurarea vitezei. | 

4. Inlesnirea valorificării produselor naturale. ale regiunilor băltoase prin 
"Încurajarea industrializării lor. Acordarea de scutire sau reducere de taxe 

de i mport pentru mașini și materiale şi de impozite pentru construcții şi in- 
stalaţii. Protecţia vamală. pentru produse şi toate avantajele legii încurajării 
industriei naționale. . - 

III. Aplicarea unui sistem de măsuri speciale pentru punerea în valoare a 
Pescăriilor Statului cu întregul complex de ape şi terenuri băltoase cari le com- 
pune şi anume: ” 

1. Aplicarea unui plan de administrare şi exploatare raţională a tuturor 
categoriilor de ape şi terenuri băltoase cari compun pescăriile Statului și 
anume prin: 

a) Organizarea serviciilor speciale în acest scop şi pregătirea specialiştilor 
pentru fiecare fel de producţie; A o
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b). Facerea investițiunilor necesare în: Construcţii, instalații, mașini, 
unelte, vase de transport, etc., precum şi asigurarea unui capital de rulement.. 
Destinarea unei părți din veniturile anuale ale pescăriilor pentru crearea unui 
fond în acest scop.. . a 

c) Organizarea -muncii şi îndrumarea muncitorilor în vederea aplicării 
planului de exploatare. Infiinţarea de cooperative de pescari pentru pescuitul | 
rațional al apelor; - e | 

d) Crearea de întreprinderi speciale — cu “capital privat şi participarea 
Statului — pe aceste proprietăți ale Statului, pentru punerea în valoare şi 
industrializarea produselor; e 

e) Organizarea desfacerii peştelui prin licitaţie publică, făcută de: agenţii 
oficiali; ! o 

/) Crearea unei Case de Credit pentru pescari și a unei Case de Asigurare 
pentru instrumente, vase de navigație şi :asigurare' de vieaţă. 

2. Alcătuirea unui proiect general de amelioraţiunea fondului, prin lucrări 
hidrotehnice şi culturale, pentru fiecare regiune în parte care formează o 
unitate de producţie şi exploatare: | 

a) Organizarea unui serviciu pentru studierea şi executarea sau confrolul! 
execuţiei lucrărilor; o i 
"*0) Finanţarea lucrărilor, prin repartizarea lor asupră unui număr măi 
mare de ani şi prin destinarea unei părți importante din veniturile anuale 

“ale pescăriilor pentru constituirea unui fond de amelioraţiuni şi investiţii. 
„3. Fondul de amelioraţiune şi investiţii se va alimentă: i 

a) Din prelevările asupra veniturilor nete anuale și anume: în primii 3 
ani din 50% din veniturile nete' anuale ale pescăriilor; după 3 ani până 
la 10 ani, din plusul veniturilor nete anuale asupra venitului net al ultimului 
exerciţiu înainte de punerea în aplicare a legii și după ro ani din juniătatea 
plusului veniturilor nete anuale 'asupra venitului net al ultimului exerciţiu 
înainte de punerea în aplicare a legii. | o 

b) Din taxele de comision și cântar incassate de serviciile de vânzare, după 
ce se vor scădea cheltuelile de întreţinerea acestor servicii; i 
“'e) Din orice alte venituri accesorii; ş | 

d) Din împrumuturile ce s'ar hotări a se face în contul acestui fond. - 
4. Cheltuelile din fondul de amelioraţiuni se vor face. numai pe baza unui - 

buget anual separat. | Mă Pa 
„IV, Intensificarea pescuitului în apele Mării Negre: | | | 
„1. În porţiunea din Marea teritorială din faţa Gurilor Dunării cuprinsă 
între Baia Gibrieni şi Capul Midia, pescuitul sturionilor sâu scrumbiilor de 
Dunăre precum și a peștelui de apă dulce care iese în Mare în timpul cre- 
şterilor de primăvară a fluviului, este supus aceluiaș regim ca şi pescuitul 

" în braţele Dunării. Uneltele fixe — carmacele de sturioni, lavele de setce de 
scrumbii și talianele — se vor așeză, după regulele stabilite, în fiecare primă- 
vară de către revizorii pescuitului. - " - i 

Limita la larg a Mării teritoriale pe această porțiune se stabileşte la o di- 
stanță de ş mile marine dela coastă. a 

4
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2. In tot restul Mării teritoriale, dealungul coastelor rămâne până la limita 
„de 3 mile marine, pescuitul este rezervat pescarilor români cari vor aveă un 

„permis de pescuit eliberat conform legii pescuitului. In această zonă pescuitul 
este permis în tot timpul anului cu orice fel de unelte afară' de explozibile. 
In fața gurilor de comunicare cu Marea a lacurilor litorale, este deasemenea 
interzis şi pescuitul cu darabanele și orice alte moduri cari sperie peştele 
de a intră în lacuri. Pescarilor străini nu li se poate permite pescuitul în Ma- 
rea teritorială română decât cu o învoire specială dată de autoritatea compe- 
tentă și numai în anumite condițiuni şi cu anumite garanții, 

3. Pentru înlesnirea pescuitului în Marea teritorială se vor luă următoarele - 
măsuri: | , Si - 

a) Crearea de colonii de pescari, porturi de pescării și puncte de sprijin 
pe coaste; 

b) Inlesnirea desfacerii peştelui, prin vânzători oficiali în porturi şi prin 
organizarea de hale de pescării; E 

c). Procurarea de unelte şi vase pe credit în înlesnirea creditului | 
d) Scutire de vamă pentru unelte și reducerea taxelor pentru transportul 

peştelui pe C.F.R. . , - 
„4. Pentru încurajarea pescuitului în largul Mărei Negre, în afară de apele . 

Mării teritoriale, se vor face următoarele înlesniri vaselor sub pavilion naţional: 
a) Se va rezervă în porturile Constanţa şi Sulina — şi în urmă şi în alte 

porturi — un loc special ca port de pescărie, având pe mal o hală de pescărie 
cu o serie de compartimente pentru comercianții şi industriașii de pește şi 
pusă în legătură cu linia ferată; o. 

d) 'Tuturor armatorilor de pescărie şi Societăților de pescărie maritimă 
li se vor rezervă locuri la cheu, pentru descărcarea cât mai lesnicioasă a pe- 
ştelui şi desfacerea sa prin licitaţie publică, cât și compartimente în hală. Dea- 
semenea i se vor face toate înlesnirile pentru aprovizionarea vaselor cu ma- 
teriale combustibil, etc. " i 

c) Întreprinderile române de. pescuit maritim se vor bucură de scutire 
de vamă pentru unelte şi materiale, iar peştele pescuit de vasele lor, în orice 
apă, se consideră ca pescuit în apele țării şi deci se introduce fără taxe vamale ; 

d) Peştele adus de vase de pescuit sub pavilion străin se consideră ca peşte 
"importat şi este supus la plata taxelor vamale; | 

€) Statul va acordă beneficiile legii încurajerii industriei naționale tuturor 
„ fabricilor de conserve şi de orice alt mod de a pune în valoare produsele pes- 

căriilor maritime şi le va puteă da locuri gratuite pe coastă pentru construcții, 
instalaţii, ghețării, etc. Deasemenea va permite libera petrecere în afară a 
personalului specialist străin ocupat în aceste fabrici ; 
„.J) Pentru înlesnirea pescuitului în Mare, Statul va întreține un serviciu ' 
de semnalizare pe coaste precum şi un serviciu de cercetări hidro-biologice 
care să studieze condiţiile hidrografice, a apelor, imigraţiunile peştilor și re- 
giunile unde se găsesc la diferitele epoci ale anului bancurile de peşte. 
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