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Această “cărticică, despre socialism şi cooperaţie, se 

compune din două părţi : 
1. O introducere, cu strângerea laolaltă a celor mai de 

seamă păreri socialiste dela Marx şi. Lassalle, dela Lenin şi 

până: aproape de anii de actim, despre: cooperaţie ŞI. 

2. 0 culegere “de articole, scrise de mine între anii 

1930—1937, despre cooperaţia liberă.- 

Am înţeles a opune îndreptăţita directivă ': a coopera- 

ției libere, celei oficiale, patronată de Stat şi exploatată în 

arendă de către partidele „istorice”, cari ş'au perindat cu 

rândul în vremea „democraţiei parlamentare”, la cârma gu- 

vernamentală. Am adoptat în aceste articole, odată cu stu- 

- dierea realităţilor din ţara românească, punctul de vedere 

marxist, aşa cum se cuvine să-l. cultive, în vorba şi scrisul 

său, oricare socialist. 
Introducerea istorică are multe lacune - şi lipsuri; fără 

vreo scădere, însă, în expunerea legăturilor dintre socialism 

şi cooperaţie dela începuturile de utopie până la desvoltarea 

şi urcuşul socialismului pe culmile ştiinţei despre societate 

şi om. . 

In articolele mai vechi am cercat, apropiindu-mă cu în- 

șelegere şi amănunţită cercetare de învăţăturile” marilor îna- 

întaşi, să adaug ceva şi nu numai să tâlcuesc doctrina; să 
dau pentru legăturile dintre socialism şi cooperaţie o con- - 

tribuție modestă despre cele ce economia, tradiţia, struc- 

tura şi suprastructura acestei ţări care nu poate fi socotită 

-



6 

  

nici când ca înapoiată” — au întipărit socialismului şi coo- | peraţiei. - | ” 
Situaţia politică, când scriu această predoslovie, s'a " schimbat. Avem acum alt Stat decât acel, căruia m'am opus „cu atâta vehemenţă, pornită din: adâncă pătrundere a sufe- rințelor acestui popor, pe care Statul de până acum l-a ținut în iobăgie, dependență economică, umilință,  incultură şi în-: sclăvire politică, e | 
Socialiștii toţi, fără osebire de o mai grăbită sau mai reținută pornire tactică, vor găsi totuşi — îndrăznesc s'o afirm — şi în articolele mai vechi, nu numai în introducerea istorică, acum alcătuită, un isvor de împrospătare pentru cre- dinţele lor, cu privire la cooperaţie ca şi la socialism. lar acei cari. se gândesc cinstit la o cooperaţie; care să aducă-mai mult decât o: eftenire a „coşniţei”, ci o pri- „ menire totală a sistemului capitalist, vor găsi, deasemenea, din citirea acestor articole, o întărire a credinţei lor coo- peratiste. _ i o Socialiştilor tuturor, Frontului Unic Muncitoresc, închin scrisul meu. . : Pa a i ” 

Dr. L. GHELERTER 

o
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INTRODUCERE ISTORICA 
44 

d Marx şi Lassalle 

Ei despre Cooperaţie E 

po



Primele atingeri directe ale cooperaţiei cu socialismul, - 

_1e găsim în Adresa inaugurală redactată de -Karl Marx, ca 

mandatar al Asociaţiei Internaţionale a lucrătorilor, din Sep- - 

tembrie 1864 și carea servit.de program, celei dintâi In- 

ternaționale. - - . - 

„Dar a îost rezervat economiei politice a muncii, spune . 

Marx în această Adresă inaugurală, să câştige în curând 

un triumi şi mai complet asupra economiei politice a. capi- 

talului și anume în mişcarea cooperatistă şi mai cu seamă 

în manufacturile cooperatiste, înfiinţate din iniţiativa câtorva 

„braţe” întreprinzătoare. 
„Valoarea acestor mari experienţe sociale nu trebueşte ” 

supra-preţuită. Ele au dovedit prin fapte, nu prin simple 

argumente, că producţia pe o scară mare şi la nivelul ce- 

rinţelor ştiinţei moderne, ar putea să. se lipsească, de o 

clasă de patroni, întrebuințând o clasă de braţe; ele au do- 

vedit că în producţia bogățiilor, nu este nevoe “ca instru- 

mentul de muncă să fie monopolizat şi să slujească astiel. 

- de element de stârpire şi stoarcere a lucrătorului însuşi. 

„Ele au dovedit că niunca sclavului, a iobagului, că 

munca salariată, nu ar fi decât o formă trecătoare şi infe-. 

rioară, destinată să dispară înaintea muncii asociate, care 
ar aduce în sarcina sa, un braţ hotărit, un spirit dispus, o 

inimă veselă. - i 

„Robert Owen a fost acela care a aruncat în Anglia 

sămânța sistemului cooperatist. 

„Intreprinderile lucrătorilor încercate pe continent, nu 
î.
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au fost de fapt decât încercări practice, nu a teoriilor ne- 
descoperite, dar a celor proclamate în anul 1848. 
_— „ln același timp experienţa acestei perioade, 1848— 
1864, a dovedit până la evidenţă că oricât de excelent ar 
îi în principiu, oricât de folositor sar arăta în practică, — 
lucrul cooperativ, mărginit strâmt la eforturile întâmplătoare 
şi particulare ale muncitorilor, nu ar putea niciodată să o- 
prească sforţarea în proporții geometrice ale monopolului, nici să elibereze massele, nici măcar să uşureze cât: de cât, mizeriile ce le apasă. | | 

„Pentru a elibera massele producătoare, cooperaţia tre- bue să atingă 0 desvoltare naţională şi să fie susţinută şi “propagată prin mijloace naţionale. _ 
„Seniorii pământului şi seniorii capitalului se . vor sluji însă de privilegiile politice pentru a apăra” şi veşnici privi- legiile lor economice. a . „Departe deci de a împinge la emanciparea muncii, ei vor continua să-i opună toate obstacolele posibile. 
„Cucerirea puterii politice a devenit deci prima datorie a clasei muncitoare”, 

: 
* 

=> - 
- 

Congresele celei dintâi Internaţionale, Geneva 1866, „Laussane 1867, Bruxelles: 1868, au consfințit din -nou legă- turile dintre cooperaţie şi socialism. î- "-Asociaţiunea Internaţională a lucrătorilor, trebue să tindă a generaliza mișcarea cooperatistă şi nu să-o dirigu- iască şi să-i imprime doctrinal, cutare sau cutare formă”. (Geneva 1866). - „- 
- „7 „Congresul invită în chip hotărît pe membrii Inter- naţionalei din diferite țări, de a folosi influența lor pentru a îndemna societățile de meşteşugari și sindicatele, ca să - întrebuinţeze fondurile lor, pentru cooperativele de producţie, ca-cel mai bun mijloc pentru emanciparea clasei-munci toare, * în locul creditului pe care ele îl dau acum clasei mijl ocii şi
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guvernului. (Congresul socialist Internaţional din Laussane 

1867). | 
„Congresul angajează pe toți membrii Internaționalei 

a intra în diferite cooperative peritru a cerca prin toate mij- 

loacele posibile să le facă să adopte principiile congresului: 

O societate bazată 'pe principii democratice respinge orice 

prelevare a capitalului sub orice formă s'ar înfăţişa, rentă; 

interes, beneficiu şi lasă astfel muncii întreg dreptul său, 

îndreptăţita sa remuneraţie”. (Congresul socialist Interna-* 

“ ţional din Bruxelles 1868). - : 

_ Ferdinand -Lassalle, marele orator şi agitator socialist 

(1864), a fost acela de numele căruia e -legat conceptul 

cooperativelor de 'producţie,-prin desvoltarea ce a dat acestei 

probleme în acţiunea sa de organizare a muncitorimii -ger- 

mane ca partid de clasă. Practic n'a realizat nimic e Lassalle - 

în această directivă. . 

In cuvântul său introductiv la scrierea economică a lui. 

Lassalle împotriva lui Schultze-Delitzsch. Eduard Bernştein 

observă că între Marx şi Lassalle nu există diferende cu pri-. 

vire la scopul final al socialismului, ci numai asupra mij- 

loacelor pentru a ajunge la scop. - | 

Această deosebire se poate formula astfel: — Lassalle 

propune ca singurul mijloc de: propagandă economică, înlo- 

cuirea treptată a întreprinzătorilor capitalişti prin cooperative 
muncitoreşti de producţie cari să lucreze înlăuntrul societăţii 

„burgheze, pe socoteală proprie, pe când Marx face depen- 

dentă alegerea mijloacelor de luptă de starea de desvoltare 
şi de trebuinţele în anumit timp ale clasei muncitoare. 

Marx care a formulat,” cel dintâi exproprierea .capi- 

talismului ca ţintă finală a socialismului, s'a mărginit, după 

Bernstein, până la. intrarea societăţii în această fază. lao 
serie de postulate pentru ridicarea stării politice, economice 
și sociale a clasei muncitoare; pe când Lassalle a găsit în 

cooperativele de producţie fondate de stat, mijlocul de ob- 
ţinere a întregului produs. al muncii de către clasa munci= 
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toare și a aşteptat dela desvoltarea acestor asociaţii, socia- 
jizarea întregii producţiuni. - o Pentru Lassalle, casele: de economie, de ajutor pentru 
boală, invaliditate, nu merită pornirea unei agitaţiuni care 
să arunce în luptă întreaga clasă muncitoare. Aceste scopuri 
secundare şi lăturalnice pot fi lăsate în sarcina societăţilor și Organizaţiunilor cu caracter local, - a 

„Lassalle combate cu violenţă și sarcasm, cooperativele de credit, de „procurare a: materiilor prime și de consum, pe care le-a propus Schulze-Delitzsch pentru ameliorarea stării claselor muncitoare. e x 
Acest soi de cooperative mar putea fi de folos, a spus Lassalle,, decât pentru micii meșteșugari și nicidecum pentru lucrătorii din producţiunea mare, din fabrici şi nici pentru meşteșugari ele mar putea decât să prelungească chinurile şi lupta de moarte cu marea industrie, în care mescriaşii se sbat. n Mi Lassalle nu înţelege să lupte Pentru muncitori în cali- tatea lor de consumatori, ci în aceea “de producători. In vir- îutea legii de aramă a salariilor pe care Lassalle a forinu- Iat-o, întregul surplus al Producţiunii cade în seama capi- talistului, muncitorul neprimind din “producțiune decât atâta cât îi este liecesar ca să-și ducă Viaţa și să se reproducă. Cooperativele de Consum nu pot, după Lassalle, ame- liora situaţia muncitorimii. în totalitatea ci de clasă. Sala- riile în virtutea legii de aramă vor trebui să se coboare, dacă Standardul de viaţă va fi eftinit, prin cooperativele de con- - sura, Nu ar. exista deci decât un singur mijloc prin care crasa ca oare să-și poată. îmbunătăţi starea economică: aplicarea şi. extinder încipiului pier i 

producției mari, a aceleia de fabr A tace o am 'citoare propriul ei întreprinzător iată sinzurii ga salvare. Devenind Stăpân al rodi i nSurul mijloc. de municitorese şi profit capitalist disp ae parea: pa 
“sine astfel stăpâni pe În E ispare, lar muncitorul de- e ASU a „Muncii sale.
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Aceste cooperative-de producţie nu se pot însă” realiza 

prin puterile: izolate şi individuale ale muncitorimei. tatul 

are datoria de a lua în mâinile sale marea operă a asocia- 

țiunilor libere și individuale ale claselor muncitoare, de a 

ajuta crearea şi desvoltarea lor şi de a-şi face o datorie 

sfântă din procurarea de mijloace pentru asociaţiunile și 

organizaţiunile proprii pe cari le reprezintă cooperativele 

muncitorești de producţie. 

Lassalle, fire complexă, organizator şi om politic care 

urmărea realizări repezi şi succese mari de propagandă, cou- 

"testă în scrisul său agitatoric că aceste cooperative de pro- 

ducţie ar însemna socialism sau comunism. 

Jaures, spune însă despre “Lassalle_ în această privinţă, 

că el a avut un amor propriu îndrăzneţ. EI a dorit ca revolu- 

_ţiunea burgheză să realizeze forma de producţie burgheză 

pe care muncitorimea să o. capteze la izvorul ei şi să o pre- 

facă, dela primul atac al acestei revoluţiuni asupra proleta- 

riatului, în cea socialistă.. 

- Şi acum, vom da părerile hotărâtoare a le lui Marx, în 

legătură cu întreaga problemă a cooperaţiei şi a contribuției 

ce ar pute-o aduce finalismului socialist. 

Referindu-se la hotărârea Comunei din Paris din (871, 

de a ceda fabricile pe care patronii le-au lăsat în părăsire, 

„cooperativelor muncitoreşti de producţie, Marx scrie: 

„Acum acei oameni din clasa stăpânitoare cari sunt 

destul de deștepţi ca să vadă neputinţa de continuare a sis- 

temului actual, și sunt mulţi dintre aceştia, au devenit apos- 

tolii insistenţi și guralivi ai producţiei cooperatiste, Ă 

_Dacă însă, “producţia cooperatistă, ns vrea să rămână 

o zadarnică aparență ş şi o î:işelătorie, dacă vrea să înăbușe 

sistemul capitalist, dacă totaiitalea coopei ațiilor vrea să re- 

guleze preducțiunea şi să pună capăt anarhiei permanente 

şi convulsiunilor periodice repei tate şi de uziniăturat ale pro- 

ducției capitaliste, ce ar însemna, dorii mei, aceasta decâi 

contunista, „imposibilul comunism !” 
=
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“ Nazismul. cea: mai sălbatecă întrupare a reacţiunii, a 

căşunat mişcării: socialiste din toate ţările, nu numai enorme 

pierderi în oameni, dar şi o mare pagubă în cărţi. Cartea 

socialistă a fost arsă, distrusă, ascunsă și este acum atât de 

rară, încât reconstituirea istorică a unei doctrine, a unui 

fragment din activitatea socialistă, şi în cazul' nostru, a le- 

găturilor dintre socialism și cooperaţie, devine grea din 

lipsă de documente. “Se vor găsi deci lacune numeroase, în 

expunerea noastră istorică asupra relaţiunilor şi înmănun- 

cherii dintre socialism și cooperaţie, lacune nu numai pentru 

trecutul îndepărtat, dar şi pentru cel mai apropriat, din im- 

posibilitatea de a readuna materialul care, deși cunoscut 

înainte, furtuna soartei l-a risipit. - 
In mod fragmentar, -ne “întoarcem privirea. la Frana, 

Germania, Belgia și Austria, la ţările, î în care problema coo- 

peraţici a fost desbătută în congrese socialiste, a găsit apli- 

care practică, sa desvoltat şi a contrăit în armonie cu 

“mişcarea sindicală şi cea politică socialistă. . | 

Congresul social- democraţiei germane, din Berlin, 14 

Noembrie 1892, s'a ocupat în punctul 8 al ordinei de zi, de 

cooperaţie, iar referent al problemei, a fost Î. Auer. 

Din cuprinsul rezoluţiunii, propuse şi. votate, reese, că 

social-democraţia germană, nu a aprobat atunci înfiinţarea - 

de cooperative decât în împrejurări în care existenţa tova- 

răşilor prigoniţi pentru activitatea politică sau sindicală ar fi 

primejduită. . = 

Intr'adevăr, tovarășii din “partid au fost îndemnați să 

combată înființarea de cooperative şi cu deosebire credința 

-că mişcarea cooperatistă ar fi în stare să influenţeze moda- 
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litatea de producţiune capitalistă, să ridice puterea de clasă 
a muncitorilor, să facă de prisos lupta de clasă, politică şi 

-sindicală a muncitorilor, sau cel puţin să o atenueze. Ş 
In argumentarea sa, Auer şi-a susținut rezoluţiunea pe 

temeiuri programatice şi a .arătat că numai prefacerea pro- 
“prietăţii private capitaliste, în. proprietate obștească; că 
numai transformarea producţiei: de mărfuri, într'una socia- 
listă, - într'o. producţiune realizată pentru și prin societate, 
pot aduce după sine, ca industria mare şi capacitatea mereu crescândă a muncii sociale, să devină pentru clasele exploa- tate, nu un isvor de mizerie şi apăsare, ci isvorul. celei mai înalte bunestări şi a unei perfectări armonice în toate direc- țiile, a acestor clase. (Programul dela Erturt). 

Auer reţine ca folos trecător pentru socialism, numai „acele cooperaţii cari au luat fiinţă, pentru sprijinul munci- torilor prigoniţi: asociaţiuni minuscule de lucrători cismari, brutari şi din industria. tutunului, cari fatal au fost nevoite să cadă din nou în sclavia capitalului, . să tânjească din lipsă de capital şi să.rămână pradă concurenţei întreprinde- rilor capitaliste. 
- 

prin mişcarea cooperatistă, s'ar putea forma şi crește perso- _ nalul trebuincios Producţiunii pentru viitoarea societate: so- cialistă, 
Ă - 

Auer combate deasemenea teza unor cooperatori,: că. 

Toate aceste argumentări şi opuneri, însă crearea şi ascensiunea, în Germania, muncitoreşti, a strânselor legături dintre c cate și mişcarea politică socialistă ca o co tului că din sânul însuşi al muncitorimii ferințe. s'a plămădit mişcarea cooperaţi dicală şi cea politică. Ii 

nau impiedecat 

nfirmare a fap- 
din viaţa ei de su-. 

Operatistă, ca şi cea sin-. 
_ Când _Kari „Marx, a acceptat mişcarea: cooperatistă, atât de plăpândă incă, înlăuntrul Inter i 

Î 
naţionalei, prin con- 

ceptul său fundamental pentru COoperaţie 'din Adresa inau-
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gurală, genialul teoretician al socialismului, a promovat o 

operă practică. - 

S'a “îngăduit. să nu se înstrăineze din unitatea munci- .. 

torească, elementele cooperatiste şi sa dat îndemn ca ele. 

să fie folosite pentru această unitate, cu acele corecturi de 

teorie şi practică, pe care numai un Marx le-a putut da — 

şi cari rămân în. fiinţă şi astăzi pentru înţelegerea legătu- 

rilor dintre socialism -şi cooperaţie. 

Ă In Franța, Congresul muncitoresc din Marsilia (8 Oc- 

tombrie 1879) a socotit că societăţile cooperatiste de pro- 

ducţie său de consum, nu pot fi considerate ca mijloace. 

destul de puternice pentru a aduce emanciparea proletaria- 

tului, dar ele pot aduce totuși, oarecari servicii propagân-. 

distice, pentru difuzarea ideilor: colectiviste şi revoluţionare. 

. Un congres din Paris, al partidului muncitoresc francez 

din lulie 1897, afirmă că numai triumiul socialismului care: 

va pune mijloacele de producţie socializațe, la îndemâna 

lucrătorilor, va putea face din cooperaţie; o. realitate' vie, un 

fapt- general, însuşi legea: ordinei: noi. | 

Cooperativele de consum pot totuşi îi susținute de” 

partid, pentru că ele. substitue vânzării, distribuirea directă 

a produselor, fără-profit şi pot da în mâini socialiste, muni- 

iunile trebuitoare clasei muncitoare pentru eliberarea sa. 

Un alt congres socialist din Paris, 1910, credincios de-- 

claraţiunilor anterioare, recunoaște importanța cooperaţiei 

ca organism de luptă. muncitorească şi de organizare « co- 

-lectivă. : , - 

Acest congres invită pe militanții i socialişti de a da 

„fără restricţii, spirijinul lor cooperaţiei, cu siguranţa că vor 

putea trage dintr'însa avantagii preţioase, proteguind pe 

membrii cooperatori împotriva stoarcerii speculatorilor, uşu- 

rând greutăţile cari apasă asupra lor şi: aducând o forță - 

crescută în lupta proletariatului împotriva clasei capitaliste.
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-Dar, întocmai Ca în toate ţările cu mişcări de massă, 
şi în Franţa, cooperaţia, în formele sale de producţie şi de 
consum, a răsărit din sămânţa vechlior utopiști, şi s'a. des- 
voltat pe solul lucrat de „muncitorime spre folosul ei şi al 
socialismului.



3 Belgia — YVooruitei



O mişcare cooperatistă de tip neted socialist care 

şi-a găsit ca şi Rochdalul. mulţi imitatori, este cea din Belgia, 

între ai cărei fondatori se găsesc, în frunte, Cezar de Paepe - 

şi Eduard Anseele. e 

_ Orașul Grand cunoaşte prima cooperativă muncitorească 

şi socialistă, VOORUIT. i 

„MAMA VOORUIT”_a cărei stare de sănătate a fost 

întrun anumit timp extrem de șubredă, şi de a cărei exis- 

"tenţă, când scriem aceste rânduri. nu avem vre-0 lămurire, . 

"ar avea astăzi vârsta de 65 ani. Eduard Anseele a creat în 

1861,. împreună _cu pictorul van Bevern' şi câţiva ţesători, 

VOORUITUL. Ra | _ 

Renumele Vooruitului a pătruns repede în toate ţările şi 

a pătruns şi în România, unde dela începuturile socialismului 

apare și gândirea cooperatistă, şi anume în primul program 

socialist al lui Gherea, care a altoit doctrina marxistă, cu 

formula cooperativelor de producţie a lui Lassalle: ” 

* „Deschiderea de credit tuturor societăţilor de lucrători 

cari sar forma pentru întreprinderi industriale”. _ 

Revista socială care a publicat programul lui Gherea s'a 

ocupat şi de Vcoriit în rubrica Mișcarea socială a numărului 

odinDecembrie 1886... o 

_- După ce se descrie, în această rubrică, marea campanie . 

socialistă din Belgia pentru câștigarea votului universal,- se 

pomeneşte cu acest prilej, de organizaţiile practice ale so- 

cialiştilor din Gand. -. i N 

„In loc ca să fie exploataţi de negoţul particular. ei (s0-
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cialiştii) îşi formează singuri o asociaţie de producţie, înce- 
pând prin o brutărie cooperativă, care.să dea pâine mult mai 
eîtină, şi care să fie întâiul pas al unei uriaşe întreprinderi menită să arate că muncitorii sunt în stare, de a-și alcătui, chiar în mijlocul societăţii 'actuale, un început de organizaţie socialistă. DN 

E ” vista socială reproduce, apoi o expunere asupra - Vooruitului din acea vreme, făcută de Anseele ziarului pari- zian Le cri du Peuple. 
| „Vooruitul este o societatea cooperativă Socialistă, Ea a fost întemeiată în 1861 de către socialiștii din Gand, cu 2.000 „îranci împrumutaţi dela Societatea de luptă a ţesătorilor din Gand, »Munca”. Tuturor membrilor cari veneau la noi, le spuneam că Vooruitul este socialist, că va rămâne tot astiel şi că brutăria nu este ținta, dar un mijloc de propagandă, de organizaţie a inuincitoritor, de luptă de clasă. | „În doi ani de zile Vooruitul „avea 900—1000 membri, „deşi mai existau alte brutării cooperative, şi cu toate că per- secuția burghezilor, a ziarelor şi a popilor a fost fără Seamăn. Localul s'a făcut prea. mic, închiriarăm o fabrică veche în mijlocul oraşului şi aşezarăm acolo un Cuptor cu aer cald, după sistemul german. Ne costa 4.000 lei şi putea da câte 100 de pâinii la fiecare 45 minute. Aduserăm o maşină, tot germană, pentru: frământat, o maşină de Vapor cu o putere de patru cai şi lucrul începu. 

___nln- Scurt timp numărul” membrilor creștea în aşa chip, că astăzi putem număra 23.000 familii. 
»Un al doilea cuptor fu aşezat; cel dintâi mai fu mărit, O cafenea mare, decorată măreţ:cu emblemele socialiste şi cu o mare sală de concert, în care pot încăpea 1500 de inşi, îură zidite tot în același local, Precum și un teatru mare, îru- mos, cu decorurile vopsite de unu] din cei dintâi decoratori al noştri, 

| 
„Pe săptămână Coceam dela 24—25.000 de 

e « ă cor 
Pâini. «Societatea a impărţit membrilor săi, 11'b ani de fiecare
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pâine cumpărată, aşa că preţui fabricaţiei pentru fiecare 

membru este de 24 de bani de kgr. Cele două“ centime şi ju- 

mătate de kgr., cari rămân, sunt pentru fondul de rezervă, 

pentru înmulţirea şi îmbunătăţirea materialului, pentru aju- 

torarea grevelor și pentru propaganda socialistă, prin ziarul 

cotidian “Vooruitul, care este organul brutăriei cooperative. 

„Impărțirea câştiguilui se face nu-în bani, dar în bonuri 

de pâine, aşa că toţi membrii Vooruitului care cumpără dela i 

societate toată pâinea ce o mănâncă, au prin faptul acestui - 

câştig, pentru trei luni de zile pe an, pâine degeaba. Pâinea 

nu se vinde decât asociaţilor. Cu bonurile de pâine, membrii 

pot cumpăra orişice dela magazinele de îmbrăcăminte, ce le 

are societate. - Ă ” a 

„Nu vă puteţi închipui ce pârghie puteinică de propa- 

gandă este o organizaţie de soiul acesteia, 

„lată ce este Vooruitul. Totdeauna el s'a declarat făr 

teamă socialist. 

Pe faţada clădirii se citeşte: „Uniunea muncitorilor, CO0- . 

peraţie, socialism, instrucţie, libertate, Societatea Vooruit”. 

La fiecare luptă a proletariatului, în vreo parte a lumii, stea- 

gul roș fâlfâie; la fiecare măcelărire a muncitorilor se îmbracă 

în doliu” | 

„Din Gand „cooperativele tip Vooruit s'au întins în toată - 

Belgia şi s'au desvoltat în unele localităţi, cu întrecerea nu- 

mărului de cooperatori din Gand: 70.000 de membri la Liege, 

25,000 de membri la Bruxelles, 16.000 la Gand, în 1924. 

Vooruitul îndestulează toate nevoile de consum ale coo- 

peratorilor: brutărie, coloniale, măcelărie, manufactură, în- 

călțţăminte şi îmbrăcăminte, farmacii şi cinematografe. 

A întemeiat o Cassă de boală şi de pensiuni. pentru 

cooperatori, o Cassă de asigurări şi a organizat asociaţii spor- 

tive, culturale, biblioteci, şcoli proletariane, teatru munci 

toresc. Si 

| Vooruitul a mai întemeiat fabrici proprii întreprinderi 

„autonome sub formă de societăţi anonime, cari produc pentru
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cooperative. In fruntea acestor fabrici se găsește una de fi- 
latură şi țesătorie, cea mai principală din regiunea Gandului, 
precum și fabrici de: pânzeturi, torcătorii şi ţesătorii de lână, 
întreprinderi metalurgice, societăţi de. construcţie. tipografii; 
toate în legătură cu un aşezământ de credit propriu: Banca Belgiană a Muncii. a | 

Dar toată această operă grandioasă, admirată şi imitată, în toată lumea, s'a găsit pe pragul prăbuşirii acum vreo 11— 12 ani, şi nu a putut fi salvată decât cu mari credite băneşti, venite pe_cale oficială, prin influenţa politică a socialiștilor belgieni. Di 
Nu avem pentru un moment date îndestulătoare spre a „putea aprecia până la ce grad de putere s'a refăcut, în urma acestei grele încercări. cooperaţia belgiană. 
Intrucât însă expunerea noastră, se mărgineşte mai mult la partea doctrinară a cooperaţiei, ne mulţumim cu consta- targa verificată. că formula: cooperație p2ntru socialism şi nu cooperaţie pentru cooperaţie, a avut un răsunet puternic în toate ţările Cu Organizaţiuni tari Proletariane şi socialiste. In România, despre care găsim mărturie că S'ar fi aţlat €. modestă cooperativă. de cismari,. în lași, încă la" începutul mişcării din 1880, Vooruitul şi Cooperaţia belgiană 'au fost date ca exemplu în 1890 de către Mille. în ziarul Munca, al muncitorilor români, cu îndemn ca să-şi creeze deasemenea cooperativele lor, 

ia | 
Munca, este alcătuirea muncitorilor la un loc pentru ca.



  

a 

„Ea slujeşte şi ca sâmbure de organizare a partidului şi 

ca mijloc ca partidul să aibă mijloace de luptă. 

„La fiecare grevă mai însemnată, fiecare cooperativă din 

fiecare oraș, trimite vagoane de pâine, cartofi şi carne, spre 

locul unde este greva, așa că muncitorii grevişti se ştiu ori- 

şicând că nu vor fi părăsiţi-de fraţii lor... 

| „Ar fi un mare folos când muncitorul din România, se va. 

simţi. legat de partidul său: nu numai cu legăturile politice 

şi sociale, dar şi cu legăturile stomacului şi ale pungii”. 

Ca urmare a acestui îndemn au fost_deschise liste de 

subscripţie, pentru o brutărie cooperativă: în Bucureşti (lu- . 

nie 1890). S'au adunat dela muncitori, contribuţii modeste 

dela 50 bani până la câţiva lei. Brutăria nu_s'a deschis, dar 

un Bazar cooperatist de măriuri a fiinţat din iniţiativă socia- 

listă, în Bucureşti, o bucată de vreme. | | n 

O brutărie cooperativă socialistă, s'a înfăptuit în Iaşi, . . 

acum vreo trei decenii, prin străduinţa lui M. Gh. Bujor, care 

a durat cam'un an de zile. a



4, Austro-marxiștii 

şi Cooperaţia



AUSTRIA a fost. ţara în care proletariatul a-ştiut să-şi 

“croiască drumuri proprii; în care doctrina marxistă a găsit 

o interpretare .proprie, datorită căreia s'a vorbit de un 

_Austro-marxism, a fost țara în: care proletariatul a ştiut să 

lupte pe cale parlamentară, pe cale legală dar şi pe cea extra- 

lega ăi . | 

Austria a fost ţara în care atunci când fascismul a ho- 

tărit distrugerea mişcării socialiste, aceasta nu s'a predat. 

Socialiştii au pus mâna pe arme și mulţi “au căzut în luptă, 

acoperiţi de glorie. ' | | | 

Tot atât de originală, de vioae ca socialismul, a fost şi 

cooperaţia muncitorească în Austria. Deși a primit între coo- 

peratori şi elemente nesocialiste, cooperaţia muncitorească 

din Austria a militat pentru o cooperaţie în slujba socialis- 

mului şi a reușit să înființeze. ca şi cea belgiană. cooperative . 

de consum, magazine de cooperaţie cu toptanul, o coopera- 

tivă de producţie în serviciul celei de consum, precum şi o 

“mare bancă muncitorească. A creat deci simultan tustrele 

forme de cooperaţie: de producţie, credit şi consum. 

“Karl Renner, fostul cancelar socialist al republicii aus- 

triace, s'a ocupat, în deosebi, de problema cooperaţiei în 

Austria. | - - 

Ca şi atâţia alţi cercetători socialişti, Renner s'a oprit 

mai mult asupra „prăvăliei” de consum, asupra cooperaţiei 

de consum. | ÎN e 

„_* Sindicatele muncitorești şi cooperativele - de - consum, 

spune Renner, sunt cele două forme, prin care muncitorimea 

încearcă şi reuşeşte-să rupă părți din plus valoarea încasată + 

x
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de capitalişti, de .stăpânitorii mijloacelor de producţie, de 
mânuitorii și chiriaşii banului, de distribuitorii mărfurilor, de 
negustori. ” - : 

Punctul de pornire a! cooperaţiei de. consum, nu este 
lucrătorul în calitatea sa de „putere de muncă”, ci în cali- 
tatea de stăpân al banului său. | 

Coşniţa proletarului se îndestulează cu greu cu sala- 
riul care îl capătă. Prăvălia detailistului este punctul de atac 
al proletarului - consumator, cu îndreptăţita sa tendinţă de a 
târgui articolele de consum cu un preţ.ihai cîtin şi de o ca- 
litate mai aleasă. - . 

Muncitorimea din oraşe s'a oprit astfel, din toate formele 
de cooperaţie, la cooperaţia de consum şi a creat pe acest 
tărâm, acele asociaţiuni de un caracter democratic şi cu o 
trăsătură de comunism, prin stăpânirea numai de către grupa 
colectivă, aceca a asociaţilor, a capitalului, de rezervă do- bândit o : | 

Cooperaţia, după Renner, include așadar o formă de 
trecere dela capitalism la socialism, care se v 
curgerea timpului. In orişice caz, ea este, dacă nu în între- gime, o formă a democraţiei economice. 

Prin această calitate a lor, supra individuală, de socia- lizare a capitalului de jos în sus, cu- o gospodărie democratică, prin scoaterea din circulaţie a comerţului de detail, şi prin atâtea alte osebite caracteristici sociale, cooperajiile de con- sum au fost repede apropiațe de muncitorime în lupta sa de » Clasă, mai bine înţelese şi folosite de. 
“deşi Ferdinand Lassalle a 
rativele de producţie, faţă de cele de consum, Cooperaţiile de consum, spune tot Renier originale aie practicei sociale 
expropriaţiunea plus-valoarei, 
Iaţi, ci de către clas 
Propriere a plus-va 

_ Cooperativele 

proletariane. Ele realizează re- 

loarei răpite de capitalism. 

A 

a perfecta în 

proletariatul oraşelor, 
preconizat teoretic numai coope- 

» sunt creaţiuni - 

dar nu de către muricitorii izo- a întreagă şi în acelaşi fel colectiv o rea-" 

de consum procedează în 'spirit socialist
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e y | | 

când dispun în mod suveran de plus-vâloarea reexpropriată, 

de risturnă sau de capitalul social care aparţine indivizibil 

clasei. Cooperativele de consum . întăptuesc aceasta printr'o 

organizaţie comună şi democratică care începe dela celulă, . 

prăvălia de consum, până la unitatea naţională, spre a pre- 

zenta aspectul. unitar a! unei maşini de socializare. În măr- 

furie producţiei proprii, destinate, cooperativelor. de consum, 

nu se mai găseşte o părticică de. plus-valoare şi astfel ex- 

_ploatarea unei clase de. către alta este suprimată. - 

Cooperaţia de consum devine un sistem economic pro- 

-priu, fundamental deosebit de cel capitalist, şi chiar potrivnic 

sistemului capitalist. i | . a 

_ Cooperativele! de consum se fnenţin astfel ca un mijloc 

constant al luptei de clase. Ele îşi desvălue valoarea lor po- 

zitivă ca etapă de socializare; ca pârghie pentru reînoireă so- 

cietăţii, ca o bucată de socialism al prezentului. 

| „La sfârşitul studiului său asupra corelaţiunii dintre so- 

cialism și cooperaţie, pe care l-am rezumat, Renner ajunge la 

încheerea (Drumuri de realizare; Dietz, Berlin 1929) că prin - 

dublarea -auto-ajutorării de către. adaosul statului pentru co- 

munele de consum din Rusia, cooperaţia “sovietică. a ajuns la : 

„o glorioasă ascensiune, experiment de 'nemăsurată valoare şi 

de cunoaştere. pentru socialişti în cercetările, învăţămintele și 

“luptele lor. i - 

Am reprodus, în amănunt, crezul teoretic al lui*Renner, 

un purtător de.cuvârit al socialismului austriac, pentru .că so- 

cialiştii austriaci, în- afară de, teorie, au creat, la Viena, şi u- 

_riaşa fabrică de pâine Hammerbrod, o reţea vastă de Konsum- “ 

„vereine şi de: cooperative de producţie proprie, precum şi o 

„mare Bancă de economie şi de credit cari au fructificat lao- 

lattă lupta de clasă a proletariatului din republica austriacă. - 

>
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5, Directivele Congresului 

internaţional dela Copenhaga 

„det0)



In” Congresul Internaţional Socialist dela Copenhaga, 28 . 

August—3 Septembrie 1910, Cooperaţia a avut parte de e: 

discuţie mai intensă şi mai aprinsă asupra însemnătății ce ar. 

putea avea pentru mişcarea muncitorească şi pentru socialism. 

“Atât în şedinţa unei comisiuni speciale, cât şi în: ședința 

plenară a acestui congres, au luat parte la desbateri, socia- 

lişti din cele mai multe: țări: Austria, Anglia, Olanda, Germa- . 

nia, Danemarca, Statele Unite, Argentina, Belgia, Rusia, iar 

între cei cari au intervenit în discuţie, semnalăm pe Vander- 

velde, Aniseele, Guesde, Lenin și Jaurăs, în afară de purtă- 

torii de.cuvânt ai rezoluţiei, germanul von Elm și austriacul 

Dr. Karpeles. | . 

Rezoluţia votată de „Congres, cu toate voturile, mai i puţin | 

două, dintre care unul al lui Lenin, deschide drumul unor 

normative cari au fost urmate 'de către cooperatorii socia- 

”_lişti din ţările reprezentate la Copenhaga. i | 

„Această rezoiuţie o dăm” aci în întregime, pentru că ea 

a rezultat dintrun compromis între diferitele aprecieri ale . 

congresiştilor dela Copenhaga, cu privire la valoarea coope- 

raţiei ca mijloc de îmbunătăţire economică în' viaţa clasei. 

muncitoare, de educare muncitorească și de realizare a ţelu- 

rilor finale ale socialismului. 

“REZOLUȚIA. DELA COPEN HAGA 

* „Considerând că, cooperativele de consum nu numai că 

aduc foloase: materiale membrilor lor, dar că au menirea: | 

ca prin eliminarea intermediarilor şi producţiunea proptie 

pentru consumul organizat să întărească economicește și să 

îmbunătăţească viața clasei muncitoare; 

e 
4
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să educe pe muncitori în conducerea proprie a intere- 

selor lor şi să ajute prin aceasta la democratizarea şi so- 

cializarea producţiunii şi a schimbului. 
. Congresul declară, a Ne 

că mișcarea cooperatistă,. cu toate că n'ar putea aduce 
niciodată prin..sine eliberarea clasei muncitoare, ar putea [i 
totuşi o armă eficace în lupta de. clasă pe care o duce mun- 
citorimea pentru ţelurile sale, cucerirea puterii politice şi eco- 
nomice în' scopul socializării, tuturor, mijloacelor de producţie 
şi schimb şi că deci clasa muncitoare are un puternic interes 
de a întrebuința „această armă. PE 

„Congresul cere. de „aceea, cu. toată hotărîrea, tuturor 
tovarășilor şi tuturor muncitorilor organizaţi în sindicate de a 
deveni şi rămâne membrii activi. ai mişcării cooperatiste, de 
a lucra în spirit socialist în cooperativele de consum pentru 
a împiedeca ca aceste.cooperative să nu devie, dintrun mij- 
loc preţios de organizare a clasei muncitoare, un mijloc care 
ar putea slăbi spiritul de „disciplină şi solidaritate .socialistă. 

„ Congresul-socoțește deci că datoria fiecăruia tovarăș este să 
lucreze în cooperativele de; consum pentru ca excedentele să nu fie folosite, numai, pentru risturnă, ci să fie. întrebuințate 
pentru formarea unui fond! care: să dea putință cooperativelor 
de Consum, ca. singure. sau. prin, federale şi. cooperative, de aprovizionare cu toptanul să treacă la proprie. producţie şi să cap indeze în același timp prisosurile băneşti pentru cdu- carea, cultura şi. ajutorarea muncitorilor. |. “si 1 îmbunătățirea salariilor și condițiunito: d mută “ ie. 
ționarilor-din cooperative, în înţe| | indie Cl Ac că întreprinderile lor cooperatist ee „Sindicatele, Asa | e să fie organizate din toate punctele de vedere ca model..." | . 
_ „Mai cere deasemenea: de a se: ţine. socoteală la co- an aa rurilor de condiţiile. în care au.fost produse - ca > sindicală die peooPerativele: pot ajuta mişcarea poli- Ş ă din fonduri ămâne la hotărîrea fiecărei 

ui «ini ile lor, ramâne la hotărîrea fiecărei 
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„li vedere că serviciile pe care mişcarea .cooperatistă 

le-ar -putea aduce clasei muncitoare ar fi-cu: atât .mai mari. 

cu cât această mişcare ar îi mai puternică şi solidară, Con- 

gresul declară că, 'cooperativele fiecărei ţări care 'se găseşte 

pe temeiul acestei rezoluţiuni au. datoria să formeze o. as0- 

ciaţie: unitară. i ai 

„Congresul mai declară, în sfârșit că în. interesul clasei 

muncitorești în lupta contra capitalismului, relaţiunile dintre 

organizaţiile politice, sindicale şi. cooperatiste să devină cât 

mai strânse, fără ca independența fiecăreia! :din-:ele să fie 

atinsă”. : 
Din, desbaterile dela Copenhaga + se , dovedeşte. din nou 

că mai ales cooperativele de consum; sunt acelea cari au 

preocupat” pe socialiști. iaca 

" Reierentu! rezoluţiunii. Dr. Kaipeles din Austria a sus- 

ținut că asociaţiile” cooperatiste de consum, aduc nu numai 

foloase directe asociaţilor, dar pot « deveni arme eficace pentru 

proletariatul în luptă. IM 

S'a pus un'preţ deosebit, de către redactorii rezolu- 

ţiunii, pa faptul că lucrătorii învaţă în conducerea acestor C00- 

perative 'și metodele generale de a conduce interesele lor, 

'şi că pregătesc astfel: democratizarea şi “socializarea produc-, 

țiunii. Ca producător, muncitorul este supus capitalului; în 

calitatea sa-de consumator-el se bucură de anumită libertate 

de care este dator să se folosească... 7: > 

Munca socialiștilor. în: cooperativele de: consum - trebue 

să fie îndreptată deci, de a combate acele tendinţe, ale coo- 

peraţiei, care. nu le pot accepta muncitorii socialişti, spre a: 

ace din ăsociaţiile de consum. o armă într'adevăr folositoare. 

Ei trebue să facă din cooperativele de consum, mai mult de- 

cât o tarabă, să folosească veniturile cooperaţiei pentru pro- 

ducţie proprie şi deci pentru forme superioare de. producţie, 

iar cât priveşte legăturile dintre sindicate, partidul politic 

-şi cooperaţie, aceâsta: din urmă trebue să fie folosită atât . 

„pentru întărirea sindicatelor, cât şi ș a partidului politic, câte- 
4 

;



So 49. 
| i Sg N î ”.. Şitrele ramuri ale mişcării muncitoreşti alcătuind osatura ș 
spiritualitatea proletariatului în luptă. 

O discuţie. aprinsă s'â încins cu deosebire asupra folo- sirii veniturilor Cooperaţiei, pentru activitatea sindicală, lock- outuri şi greve şi pentru acţiunea politică, agitația. de massă şi alegeri. Cooperativele de consum, a spus Vandervelde, trebue să devină organizaţiuni ale luptei de clasă. | | In ce priveşte. valoarea hotărîtoare a cooperaţiei pentru finalismul socialist, două păreri au predomiriat congresul: a lui Guesde care a afirmat că în fruntea dezideratelor socia- liste şi cuprinzătoare ale tuturor, stă cucerirea puterii politice, Numai atunci când cooperaţia ar folosi-acestui ţel, ar fi bine, nu ca să-i negăm însemnătatea, ci să-i desemnăm locul cu- venit în această acţiune de. cucerire a puterii politice... „Cea mai hotăritoare părere în această directivă, a fost aceea a. lui Lenin, căreia i-a rămas. consecvent până la pu- „Herea ei în aplicare. In statul socialist rus, în statul sovietic, Lenin a propus Congresului din Copenhaga, ca să recunoască 

  

E
 

valoarea de democratizare şi socializare a cooperaţiei, abia. pentru timpul când .capitalismul va fi expropriat. . + Şi astăzi încă, în multe țări, directivele de neutralitate. de conducere socialistă şi de folosire "educarea muncitorilor, de creare de producţie proprie, de 'co- laborare strânsă cu Sindicatele şi 
de infiltrare a cooperaţiei, de pe acum, înlăuntrul statului socialist care se pregăteşte, directive, cuprinse în rezoluţia de compromis dela Copenhaga, mai persistă. 

x 

„Şi partidul politic socialist şi 

  

 



6 Directive comuniste 

pentru Cooperaţie 
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“Dela expunerea rezumativă a noastră privitoare la so- 

cialism şi cooperaţie; suntem în măsură a trece acum la prin-. 

cipiile cooperatiste formulate de comuniști pe care le expune. 

Karl Bittel în Dicţionarul Internaţional al cooperaţiei, (1928), 

„şi pe cari le rezumăm, „precurn urmează: - 

Apreciarea cooperaţiei de consum n'a fost niciodată uni-. 

tară înlăuntrul Internaționalei muncitoreşti socialiste. 

| Rezoluţiunea de compromis dela Congresul din Copen- 

haga (1910) amestecă puncte de vedere opuse, de -neîm- 

„preunaât, proletare, şi mici” burgheze, în valorificarea mișcării 

cooperâtiste, aşa că oportunismul în practica cooperatistă 

capătă drum liber. 
Lenin a afirmat la Copenhaga principiile tundamentale 

ale mişcării “cooperatiste: muncitoreşti. | 

Una singură este linia proletară a luptei de clasă: asa- 

ciaţiile de consum surit instrumente şi mijloace ajutătoare ale 

luptei de clasă. 

„- “Trebue Să stabilim condițiunile în Cate cooperativele ar 

„_ putea să îndeplinească de fapt un atare rol şi să nu rămână. 

numai întreprinderi de. comerţ.— 

” Directiva mic brugheză lasă în întuneric locul ocupat de 

 cooperaţie în hipta de clasă, nu desparte punctul” de vedere. 

„ economic de cel proletariari şi îrichide probleniele Şi SCOpu- 

rile cooperaţiei în fraze ațât de generale încât „pot fi primite, 

şi "de politicianii reformiști politici. 

Protocolul oficiăl dela Copenhaga constată doar. salătu- 

rarca , propuherii | lui Lenin, să îndeplinirea, socializatoare a 

t TA
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cooperativelor va deveni operantă abia în timpul când vor fi 
expropriaţi capitaliştii. . | 

Astăzi dovada istorică . s'a îndeplinit. Este o iluzie că 
între soluţiile problemei sociale ar îi şi cooperaţia şi că pro- 
blema. socială s'ar putea rezolva fără luptă de clasă şi de- 
posedarea burgheziei. In aceeaşi direcţie s'au pronunţat, în “propunerea lor originală dela Copenhaga și socialiştii bel- - gieni. | a aaa 

Cât priveşte răspunsul la o altă chestiune, ridicată la Copenhaga şi anume a ajutorului ce-l au de dat cooperativele de consum, în luptele proletariane, Bittel citează. afirmaţiu- : “mile lui Anseele. că un refuz de ajutor din partea cooperati- velor de consum; în timp .de greve, ar însemna o trădare a clasei muncitoare. a 
Internaționala comunistă în congresele sale mondiale a luat o atitudine hotărîtă în chestiunea; cooperaţiei, obligând „pe tovarășii de partid de a se asocia la acţiunea coopera- tistă, de a O promova şi pune în Slujba luptei de clasă. Următoarele ar fi, după Bittel, tezele comuniştilor în lu- crarea cooperatistă: E a e 1. Cooperativele de consum trebue să ridice standardul de viață al masselor. Ie E Ă 

datoria de a crea întreprinderi de mare capacitate, ci şi inter- “ Venţia cooperativelor de consum, în luptele clasei muncitoare, în agitaţiile şi demonstrațiile, de “clasă. Ele trebue să _alcă- tuiască 0 parte din puterea: de Clasă proletară care să ducă lupta împotriva Scumpetei, taxelor vamale, „dictaturii preţu- „rilor ŞI- aceleia .a 'cartelurilor şi trusturilor; iar scopul. final. aţ Cooperaţiei trebue să fie co | 
i Pitalist.. E IER - . 

. 
AN. i - ” DE o 

2. Cooperativele pot câştiga O mare înesmnătate în ac- 
î 

mbaterea întregului sistem ca-. 
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iunea de i massă “economică şi politică a: proletariatului, pris 

ajutorarea lucrătorilor. în greve, boicoturi, formulare a celui 

de al doilea punct al lui Lenin la congresul dela Copenhaga | 

din 1910. | 

Această latură se araţă- şi astăzi ca actuală. Dovadă : : 

marea grevă a minerilor din Anglia. Sindicatele ar trebui să ” 

închee înţelegeri ferme cu cooperativele de consuni pentru 

fonduri permanente de acţiune. Lucrarea asociaţiilor de con-. 

suni în„această direcţiune .va fi hotărîtoare pentru desvol- . 

tarea lor, prin sprijinirea cât mai necondiționată a coope- 

_raţiei de către massele proletare. 

3. Trebue realizată o auto- administrare emocratică în 

cooperative. Nuimai prin asociaţi vioi, activi, cari să ia parte 

la administraţie, cari să-și creeze organele de control şi 

funcţionare, cu libera exprimare a părerilor” în adunări, presă 

şi congrese, se poate evita înţepenirea birocratică a coope-. 

raţiei. / 

4. Prin propagandă « socialistă neobosită se poate COn- 

tribui la răspândirea principiilor luptei de clasă şi ale socia:. 

lismului în cooperativele de consum. | 

Organizaţiuni de mare iniţiativă şi generalizate, "Coope- 

rativele se găsesc. în poziţiunea de a cuprinde” păturile largi 

ale proletariatului, a le educa pentru acţiune, a deştepta con- 

„știința lor de clasă, a mări voinţa lor de lupță, a le câștiga 

pentru socialism. 

Un ajutor deosebit poate aduce cooperativa femeii pro- 

Jetare, al cărei rol de sclav în gospodărie. poate fi ușurat prin 

cooperativele” “de” spălătorie, “cantine, bucătării populare. 

_„ Pentru copiii proletari cfearea de creșe, colonii de va- 

„canţă şi. organizaţii pentru desvoltarea copiilor ar fi o preo- 

cupare a cooperaţiei. 
| 

Susținerea şomerilor, şi ajutorarea victimelor luptelor 

| politice. pentru care au fost: alcătuite altă dată cooperativele 

" “au şi azi Q imaportanţă vitală. / 

5, Pe tărâm internaţional mai sunt de jeat-în -sscimă ur 

| E : . bi ” i r 

pi ” : ?
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„snătoarele:: lupta cooperațiilor- împotriva primejdiei de război 
imperialist care se poate evita Printr'o solidaritate necondi- 
ționată cu Uniunea republicilor socialiste sovietice, alcătuirea 
activă a'frontului unic -prolear, cu deosebire al celui sindical 
şi printr'o susținută. acţiune. împotriva - fascismului, teroarei albe și cruzimilot coloniale, -*: 

Era constructivă socialistă începe după câștigarea pu- terii politice de către proletariat. Condiţia: primordială este „trecerea puterii organizate a societăţii adică a puterii de stat din mâna capitaliștilor şi moşierilor în mâna muncitorilor”. „(Karl Marx, Rezoluţia privitoare la Cooperative, 1866). După ce posturile de comandă politice şi economice se vor găsi în puterea. statului "muncitoresc, cooperâtivele vor juca un rol eminent în' opera constructivă socialistă. Aceasta e menirea Coperaţiei,. dacă vreă să-și atingă țelul, acea: de a lua parte la Cucerirea puterii. politice: şi “nu de a fine pe cooperatori, „neutrali, întrun colţ al ei. In aceste şapte puncte expune Ka Bittel principiile comuniste. privitoare la cooperaţie. * 
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Cooperaţia liberă 
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SOCIALISM "ȘI COOPERAȚIE - ! 

Doctrina şi practica cooperaţiei'— vorba şi fapta — au 

isvoriît spontan şi simultan din viață. Asemenea isvorului care 

„țâşneşte din stâncă, cooperaţia şi-a săpat albia proprie, în- 

dreptându-și - apele sale vii şi pururea 'curate spre oceanul 

fără capăt.. 
Cooperaţia, cea vie și liberă, și- -a “vărsat conţinutul în 

- societatea umană, "primind finalismul ci, care: nu „poate în- 
„semna decât colectivul. : 

Orice opreală, orice adăstare a cooperaţiei pe câmpurile 

vieţii individuale, a capitalismului, a economiei de azi, în- 
seamnă înmlăştinare şi nu curgere: p : 

Sub tustrele forme ale sale: de credit, consum, producţie, 

cooperaţia trebue să îmbrăţişeze un cuprins integral. Altfel 

ea devine o preocupare mărintă, un paliativ, un bleasture pe. 
„corpul oropsit al masselor producătoare. 

Nu poate trăi o cooperaţie de credit, a cărei tendință 

finală şi de fiecare zi să nu însemne desființarea capitalului; - 

căci limita dintre uz și abuz e mai mult decât subţire. Banca 
societăţilor cu nume ascuns, cea capitalistă, nu numai că dă 

„banul:cu chirie pentru dobândă, ci ajunge implicit şi la abuzul 

dobânzii, la uzură, la exproprierea claselor mijlocii de mi- 

nimul pe care-l mai posedă şi la estorcarea, până la sleire, a 

claselor fără posesiune, cari sunt nevoite să recurgă la banul 

eu chirie. | | _ -
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Cooperaţia de consum, dacă s'ar preocupa numai cu 
procurarea de mărfuri mai eftine, cu păzirea calității şi a 
măsurii, nu ar îndeplini decât o funcţiune trecătoare şi ncîn- 
semnată. ” a | ! 

| Scopul cooperaţiei de consum nu poate rămâne, în ul- 
„timă instanţă, decât acel de Suprimare:a negoţului care, tre-- 
când dela uz la abuz, duce la'speculă și la falsificare. 

Proprietatea urbană pentru report duce şi ea, ca şi spe- 
cula banului cu, chirie, la acelaşi abuz; iar cooperativele de 
construcţii nu pot însemna decât locuinţă - colectivă, şi de 
veșnică folosință pentru familii. 2 

„Nu. mai vorbim de cooperativele de producţie, a căror 
fiinţă şi structură urmează să se identifice cu suprimarea plus- 
valorii şi exploatării muncii de către capitalism. | 
„Astfel. înțelegem noi cooperaţia. Şi astiel înţelegem şi 
prin cooperaţie un mijloc hotăritor de luptă pentru transtor- 
marea socială, cu deoşebire în împrejurările grelei şi: perma- 
mentei crize de astăzi. - Ii 

" Faţă cu această î 
ireductibilă, ideologică şi practică, pe care o opunem coope- raţiei oficiale şi oficializate, rămâne un achizit definitiv. 

1 
a. _ 

ă * 

„Star părea că toată cooperaţia vorbeşt 
aparţine aceleiaşi familii. Aceasta este însă 
şi una din acele: înșelătoare aparenţe de care se folosesc sus- finătorii ordinei de astăzi, în ni:mele acelui solidarism ipo- Crit şi nerealizabil, pe care-l opun luptei de clasă. „În cooperaţie, ca în toate marile m înşelătorie a posedanţilor şi guvernan 
prafaţă, pentru a deruta şi ne 

“fruntea cărora se găseşte, pr 
riatul, dela nobilul avânt şi 

“a omenirii pe căile 
judecăţile. 

e aceiași limbă şi 
numai o aparenţă 

ților apare mereu. la'su- 
reţine clasele producătoare. în 
in misiunea sa istorică, .proleta- ŞI măreţele -aspiraţii de îndiumăre de emancipare din toate sclăviile şi pre- 

A — 

Te 

înțelegere clară a cooperaţiei, opoziţia 

ișcări sociale. vechea
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Nu am putea contesta că în sânul cooperaţiei de azi s'ar 

găsi şi elemente cinstite, cari atunci când mânuesc parolele 

emancipării. economice 'şi ale . înțelegerii. dintre popoare se 

gândesc: și la. omenirea „nouă. Dar. rezultateje , generale au 

rămas, aceleași. aa si 
" “Tot ce este în cooperaţie şi cusţirie ordinea actuătă eco- 

nomică nu crede în cooperaţie, Ci este părtaş al acestei Dr 
dine şi implicit. al statului de clasă, părtaş, care nu opune; ci 

-- mai adaugă şi cooperaţia, țelurilor de asuprire ale capitalis- 
mului care înstăpâneşte azi statul. 

| x. Ya. 
i a E - 

Punându-ne însă pe tema cooperaţiei, ca drum spre so- 
- - cialism, ne vederi obligaţi să spunem că şi cu termenul coo- 

peratism-ca şi cu cel de socialism, se comit aceleași malver- 

saţiuni. d - 

Inainte şi. după Marx au apărut | pe arena politică şi so- 

cială tot felul de socialisme, dintre care cel din urmă, acel: 
naţional al lui Hitler, s'a identificat cu sălbăticia fiarelor -şi. 

crima de rând împotriva vieţii și civilizaţiei umane. 

Aceste felurite. socialisme, puse toate în slujba adversa- “ 

rilor socialismului, au derutat şi cred că “pot duce la prăpăd 

socialismul marxist, singurul. şi inexpugnabilul socialism. 

Și tot astfel cooperaţia ge sub auspiciile şovinismului, 

- partidelor burgheze, ale statului. de azi, ma fost şi: nu este 

decât o diversiune abil mânuită de către clasa stăpânitoare și 

asupra căreia noi, ca socialişti şi slujitori ai adevăratei coo- 

peraţii, avem datoria să sesizăm massele,: grupându-le în 

cadrul acelei cooperaţii care corespunde intereselor precise 

ale proletariatului și duce astfel la desfiinţarea captialismului. 

__ Deopotrivă cu reformismul, verificat ca neputincios, și 

pe care îl combatem în.socialism, cooperaţia acaparată de 

oficialitate e neputicioasă să servească interesele masselor pe. - 

care le chiamă și se sprijină în alcătuirile ei... - 
p
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Acestei cooperaţii oficiale, noi îi opunem cooperaţia li- 
beră, a proletariatului şi a tuturor categoriilor exploatate, a 
căror prezenţă deaitfel în sânul: cooperaţiei oficiale sunt ger- 
menii de disoluţie a alcătuirilor hibride ce li se impun, dar 

şi germenii.de fructificare a cooperaţiei libere, pe care o sus- 
finem și pe ale cărei schele de construcție ne aflăm. 

dn 

 



STATUL ŞI COOPERAȚIA 

- Viaţa ne arată că statul capitalist: nui reprezintă socie- 

tatea în complexitatea ei, mărginită în graniţele unei ţări şi 

cu atât mai puţin interesele ilimitate ale umanităţii. 

Statul şi-a însușit totuşi, ab antiquo, din vechime, drep- 

““turi regaliene. Este stăpân peste saline, mine şi păduri; şi-a 

însuşit drepturile de a bate "monedă şi copărtăşia la: primul 

institut financiar al țării; monopoluri de tot soiul, al alcoo- 

lului, tutunului și chibriturilor, al trausportului pe apă şi uscat. 

Dar Statul şi-a mai însuşit în afara intereselor materiale 

: ca: producător şi negustor. şi drepturi regaliene pe câmpul 

culturii, credinţei şi cugetării. 

| De câte ori dinlăuntrul masselor, al cugetătorilor, al iu- Să 

bitoritor de oameni, răsare o iniţiativă de organizare şi aso- 

ciere în scopuri ideale pentru bunai stare 'a semenilor lor, 

“Statul întinde mrejele sale, captează, zăgăzueşte ideile sau 

organizaţia, dacă se poate chiar dela naştere, fie cu intenţia 

de a.o pune în serviciul ordinei, pe care numai Statul cu paz- 

„nicii săi multipli ar. îi în stare s'o susţie; fie cu făgădueli de 

_proteguire şi ajutorare materială, spre a o paraliza, de teama 

„unei, supracreşteri de puteri peste” cele ale sale proprii. | 

| „Statul ar avea după. unii şi un drept regalian asupra . 

Cooperaţiei. a 

In timpul dia urmă însă Statul român, de pildă, pierzând . 

încrederea în propriile sale virtuţi. administrative, a .trecut, 

priate'ua salt repede, dela monopolurite fi fără restricţie, ia o 
. , “ .
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„.. regie mixtă şi la concesionări de. tot soiul ale avutului na- 
„ ţional şi social, în daună posesorilor de drept: a cetăţenilor. 

Din momentul deci în care Statul, în virtutea unei cu- 
rioase dialectici şi-a negat până şi unele: din drepturile sale 
regaliene şi a mărturisit nedestoinicia. de „administrator ai 
proprilor: sale -avuturi, de ce am mai tolera amestecul său 
direct în administraţia unui patrimoniu material strâns din 
fructificarea muncii productive şi a unui patrimoniu tot aţât 

"de sfânt, cultural şi social, cu care cooperaţia liberă se mân- 
drește şi pe care nu ar trebui să-l încredinţeze claselor stă- 
pânitoare şi parazitare” care - se găsesc în conducerea unui Stat, cu tendinţe acaparatoare ? | | „Cu ideile pornite dela cugetători şi. idealişti din lagărul . socialist şi muncitoresc, .cu elemente de acţiune jertiitoare de sine, din“sânul celorlalte categorii de producători, Cooperaţia şi-a croit teoria. şi: drumul la. viaţă în. Apus, fără: ajutorul Statului şi fără luarea. aminte a. acestuia. IE . Inceputurile “modeste. ale: Cooperaţiei din -Roinânia -au aceiaşi. obârşie. de independenţă şi putere de sine. .. „ Statul a: acaparat, la noi. în - fară, -cooperaţia -dându- bani,- spre a se_ amesteca. în. conducere, .turnând în codur îndrumări și sancţionând în: virtutea. aces 

'sa regaliană. Cooperaţia a luat: întiridere, dar a rămas la su- “praiaţă ca trăinicie : şi avânt: : he 
Miliarde: stoarse:. din. înşelătoarele b grele biruri directe S'au'irosit pe altarul»cooperaţiei otiziale, în dauna principiului de auto şi într'ajutorare, auto-adniinis- trare şi controi, fără de cari. cooperaţia poate fi: o anexă: a Statului, dar niciodată. o putere: de sine stătătoare. . -;. - » lar partidele de: guvernământ cari: ţin în arendă, cu -al- ternanţă Statul, trag şi- ele: toate foloasele. politicii. lor măr- ginite, din amestecul îngăduit de lege: sau: prin :ab tere în conducerea Cooperaţiei... Dai lată dece Cooperaţia noastră este datoare să râvnească, “aşa precum: s'a: născut, Crescut. şi desvoltat, la lib 

i 

i 

pia si „sia i. 

iruri indirecte şi 

, 

uz:de pu- 
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auto-ajutorare, auto-administrare şi auto-control, fără ames- 

tecul Statului şi cu atât mai vârtos al partidelor politice cari 

au acapart-o. : ” a 

In această libertate găsim. nu numai rostul ei de a fi şi 

de a sluji clasele producătoâre, cari s'au asociat pentru eli- 

berarea lor economică şi. socială, ci şi condiţia de progres 

şi împlinire a acestor eliberatoare misiuni. 

” . : Ă ” . în NE, 

p
i



, 
DR a . | 

COOPERAȚIA PENTRU CARE MILITĂM | 

Actul de naştere. al cooperaţiei. moderne a fost semnat ia 

Rochdale. i CI a | 

- Rochdale-ul înseamnă nu numai cooperaţie liberă, ini- 

„țiativă muncitorească de: exploataţi în ramura” producției, 

storși de camătă şi supți de intermediari în calitatea lor de 

+ consumatori; . Rochdale-ul înseamnă afirmârea programului. 

integral al cooperaţiei: emanciparea claselor producătoare. 

Premergătorii Rochdalienilor,. şi cu deosebire Robert, 

Owen, au zvârlit în lumea teoriei, ideia şi idealul coopera- * 

tist ca-un protest împotriva exploatării, asupririi, însclăvirii “ 

politice şi economice a claselor muncitoare.. - 

Teoretic: și practic, cooperaţia poartă drept. scut, haina 

de oţel a într'ajutorării,. spre a evita din timp atacurile și 

loviturile la cari ar putea fi expusă. 

“ Sub toate formele, sub care s'a desvoltat, cooperaţia în- ăi 

“ seamnă eliberare din ghiarele capitalismului Da 

| Cooperaţia de producţie, atât-pe cât a reuşit, în formele 

largi în. care, a'vrut s'o modeleze Lassalle, a râvnit: pentru 

producători stăpânirea pe întreg produsul muncii. și înlătu- 

rarea deci a plus-valorii.  . | | 

'Cooperaţia sătească tinde la eliberarea de camătă. şi, 

pe unde a luat forme mai largi, ia închegarea deavălmășiei, 

la dobândirea de pământ, de unelte, de credit în producerea 

și desfacerea în comun a produselor economiei rurale. 

Cooperaţia de credit luptă pentru, sfărâmarea lanţului - 

7
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cametei şi găsirea de credit eftin pentru massele populare; iar,cea de consum — comuna de consum — pentru înlătu- rarea speculei şi a nenumăraţilor intermediari, cari: se inter- pun spre a îalsifica şi subţia produsele de consum şi a scumpi, prin nenumărate zeciueli, consumul de toate zilele al masselor populare. a: . 
“Cooperaţia este o vastă organizare socială. . înlăuntrul unei societăţi oficiale deasupra căreia Statul s'a fixat ca eX- ploatator şi. acaparator, cu proteguirea intereselor marii pro- prietăţi, ale_bancherilor şi cămătarilor de tot soiul, ale in- dustriei şi comerțului mare, Sta care are şi rolul direct. de Ccămătar, negustor şi industriaș, de exploatator. .de primă mână a masselor producătoare şi consumatoare.  Cooperaţia este deci o .reacţiune firească nu “numai îm= . potriva capitaliştilor dar şi a Statului. De câte ori şi oriunde Cooperaţia s'a găsit. în faţa îm- | brăţişărilor oficialităţii şi ale Statului, ca “n'a obţinut libera realizare” a ţelurilor“sale Practice şi ideale, ci a întâlnit doar încercarea de tutelă, reținerea ei din desvoltarea ascendentă „Şi până la un: punct înăbuşirea aspirațiilor cooperatiste. Precum şcoala, Ştiinţa,” cultura şi toate liberile aspira- țiuni ate umanităţii, odată acaparate de Statul de azi şi oii- cialitate; înseamnă degenerarea Şi aservirea lor intereselor capitaliste şi reacționare, tot astfel şi cooperâţia, . . | Din toate timpurile şi acum, " reacţiunea stă [a pândă Pentru a degrada şi utiliza spre proprie folosinţă, acapara şi duce spre neființă truda: enormă a idealiştilor, a oamenilor . 

. ; 

liberi şi a inasselor, în lupta lor titanică de emancipare. şi 
eliberare. a: De 

E Cine ma pândit cooperaţia: chiar dela înființarea ei, spre 
a-i Zăsăzui avântul ? capitalismul, biserica, sociologii din 
slujba Statului şi în cele din urmă Statul. însusi. - ă Se 

La noi, COoperaţia care: ap fi trebuit să: Talieze toate 
masele, producătoare şi» consumatoare, tără "deosebire de 

„Credinţă, “a fost acaparată în faza ci de Copilărie, de antise- 
,



rr 
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“ mitism câre șeprezintă reacţiunea, conservatorismul intere-" 
sele boercşti și capitaliste. .-* - - d 

Mai apoi a fost luată în primire. “de partidul” liberal care 

“prin. faptul că prin'el burglieziă $ şi-a” putut găsi stabilizarea, 
Sa crezut însuşi Stat; iar în cele din urmă “Sub legiuirile de. . - 

astăzi,-Statul a reușit să desființeze complect libertatea” Co0- 

peraţiei, împiedecând orice creaţiune cooperatistă care ni 

primeşte. tutela sa. 

De fapt şi de drept legislaţia cooperatistă de astăzi în- 
seamnă pentru cooperaţie, fascism, dictatură: subjugarea mo- 

șrală şi materială a masselor de către capitalism. * 

Politicianizată şi. oficializată, cooperaţia a fost stoarsă 

de sevă! ; desvoltarea ci în adânc:m2 stăvilită, înălţarea arbo- 

relui cooperaţiei spre cerul timpede- al ideaiurilor sale, înt- 
picdicată. 

Cooperaţia de astăzi din România” a devenii monopol “ 

de stat, regie de stat, cu toate miliardele pe care le repre- 

zintă bilanjul oficia! şi cu toată literatura ce ni. se oferă; 

precum sub'regie de stat sunt exploatate tutunul, alcoolul 
şi praful. de puşcă. 

A “propovădui ideca cooperaţiei în împrejurările de . 
acum, atât.de critice pentru clasele producătoare şi prole- 

tare, implică deci o datorie primordială, aceia de a o lua 

dela capăt şi a crea “terenul de libertate, singurul pe care 

se poate desvolta o mişcare! coGperatistă reală. i 
„Noi ne dăm seama că precum sindicatele “muncitoreşti, 

"câtă vreme sunt puse în slujba intereselor trecătoare şi re-! 
formiste, nu pot -realiza eliberarea clasei muncitoare; tot 
astiel nici cooperaţia nu poate îndestula, în faţa puterilor 
formidabile pe care le mai deţine capitalismul, emanciparea 

N integrală economică a producătorilor şi constumatorilor. ” 

Dar fiindcă noi înţelegem cooperaţia, nu numai pentru 

„trebuinţele trecătoare de astăzi, ci pentru îndestularea înte- 

grală a societăţii umane socializate de mâine, de aceca-noi 

milițăm “pentru o cooperaţie liberă. Liberă sub aspectul ei
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economic şi liberă sub” aspectul ei larg uman, de. înfrățire a 
neamurilor şi popoarelor în slujba eliberării întregii socie- 
tăți printr'o democraţie, care nu poate ajunge la nimic dacă 
se reduce numai la formula politică, ci numai atunci când se 
integrează în cea economică. . N 

lată pentru ce noi Milităm pentru practica şi idealul 
cooperaţiei libere, în direcţia căreia muncitorii trebue să-și 
strângă laolaltă toate puterile, pe orice teren cooperatist s'ar găsi. i . a — n . 7



) 

n =  "PEMELIA COOPERAȚIZI ! 
e — 1939 — - 

- Caracteristicile primare ale societăţii burghezo-capita- 

liste, cari mai filtrează şi acum în practica vieţii şi în ema- 

naţiunile teoretice, sunt liberalismul și individualismul, lupta | 

acaparatoare a indivizilor prin rapt şi înşelăciune, cuprinse : 
şi în doctrina biologică a acestor lupte care încă nu și-a | 
pierdut nuanţa de oficialitate. 

Revoluţia engleză și revoluțiile de pe continent din 
veacurile de” acumulare primitivă a capitalului, de creaţiune 

industrială și bancară, de perfecţionare a technicii; cuceririle, 

descoperirile şi invenţiunile ce le-au însoţit sunt toate îm- 

bibate de acest caracter Şi. au toate la origină sfărâmatea 

vechilor obștii agricole, a breslelor, ghildelor, artelurilor cu 

spiritul lor uman de într” ajutorare. Ma 

Aceste întovărăşiri au căzut, au cedat pas vremii, pentru 

că desvoltarea economică şi cea” a suprastructurii politice, 
Sociale şi. culturale au impus marile" prefaceri ale epocii Ca- 

pitaliste. „- 

* Statul capitalist a rupt mai apoi pretutindeii resturile 
de zăgazuri și însuşindu-și cu, mână forte tutela întregii vieţi . 

economice a încorporat în ființa sa, odată. cu toate câștigu- 

rile băneşti ale burgheziei şi viaţa socială ca şi cea cultu- 

rală a popoarelor, cu deslănţuirea luptelor. dintre indivizi şi 

„a acelora dintre clase și popoare şi cu însclăvirea' atâtor co- 

Ionii, î în disprețul sentimentelor umane. 

. Obârşia istorică 'a unora din înstituțiuinile de astăzi nu 

poate îi totuşi nici ascunsă, nici trecută cu vederea, ci dim- 

potrivă folosită, A 
7 nea earm msa e



. 
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Origina sindicatelor muncitorești de azi, a cassclor de 
ajutorare pentru. boală, invaliditate şi moarte, a tuturor aso- ciaţiilor de carte, artă Populară şi sport, o regăsim în izvorul limpede al acestor - întovărăşiri, 'confrerii. şi mutualităţi de „într'ajutorare din întreg evul mediu rural şi orăşenesc, al țăranilor şi meșteşugarilor. a N 

* Burghezia însăşi, cea industrială ca şi cea "bancară, a fost nevoită să modereze mai apoi acel curent de liberalism ă outrance, care pedepsea: orice încercare de' asociaţiune şi să pornească ea insăşi, cu „imitarea - formelor poporane şi pro- letariene, 'lă'. crearea. de” orgahizaţiuni! de 'soiul' sindicatelor patronale, adică a cartelurilor și trusturilor, ca:o' dovadă că şi în poriirea spe. exploatare, stră ângeiea aolaltă a „forţelor esfe : mai - profitabilă. | sa R Cu atât mai Vârios. se cuvine” deti,: ca în: marile: mişcări de 'mâssă ale: proletarilor, meşteşugărilor' şi țăranilor, înfră- țiți în. luptele Tor: penitiu o viaţă” mai "bună, mai demnă, “mai înălțătoare şi umană, ideia într ajutorării, « să fie mercu rea- mintită. E 
. Deși” nuniai format: principiul: cooperaţiei. este toi așa de Străvechiu ca'cei al. Vieţii în comun şi al copărtăşiei imă- şurilor; pădurilor, viilor şi. Pămâsniturilor în mediul furai; “al producţiei, consumului şi „Vieţii se Detești şi culturale î în CO- mun, în cel urban, . 

"Şi 'străvechiui “ca umanitatea î îrisăși: 'este priiicipiut într a- jutorării care' se găseşte la: teniclia cooperaţiei. i 

„letariană. Plină de spiritul de jertfă 

“In acest „Spirit etic al! confundării Vieţii: şi intereselâr individuale în colectiv, cu revelarea firește : a tuturor forțelor native de inițiativă individuală, în „Sânul „societăţii umane, năzuim a da îndrumare: cooperaţiei din această fară, tare â cunoscut Şi ea' o obşte şi o viaţă comună rurală, o viaţă meşteșugărească înobilată „de: întp ajutorare și o viaţă pro- 
4 pentru, eliberarea omenirii 
în: semnul întrățiri dintre >= 

de sub jugul. tuturor : ; Sclaviilor,. popoare. 

 



„DE CE COOPERAȚIE LIBERA. 

Noţiunea de Stat în care filozofii mai vechi au concentrat 
toate virtuțile şi întreaga concepţie etică a societății, iar filo- 
zofii şi sociologii mai noui toate posibilităţile de rezolvare a 
celor. mai, complicate probleme sociale şi. de. împăciuire a 
tuturor claselor; această noţiune de Stat,. devenită idol şi ri- 
dicată la o mare înălţime Chiar de socialişti ca Lassalle, se 
năruie pe zi ce-trece. ? : 

7 . 

“Statul de azi care a concentrat în mâinile sale puterile | 
„care emană dela Națiune”, Statul care este al Capitalismului 
și nu al'masselor, s'a com lăcut în această postură „.„etică” 3 , . « de „solidarism”, de împăciuitor âl „tuturor claselor”, aservind. 
interesele masselor producătoare. oligarhiei, pe care.0 re- 
prezintă de fapt... . 
-- Nici o mirare deci că Statul după ce a acaparat religia, 
justiția şcoala, punându-le în slujba capitâlismului, după ce 
a monopolizat atâtea industrii şi s'a cointeresat în atâtea 
afaceri mănoase, nici o mirare că Statul, şi cu deosebire la 
noi, unde rezistenţa massclor este slabă, a acaparat-şi Con- 
peraţia. A crezut că punând mâna pe. biroucraţie şi îructifi- 
când. Cooperaţia prin subvenţii -şi capitâluri, va putea aca- 
Para şi funcțiunile ei sociale, precum şi generoasele idei de 
auto-ajutorare şi eliberare cari îi dau nu numai puterea de 
viaţă, dar şi strălucirea rolului pe care ea este chemată să-l 
îndeplinească în vremea de azi şi în viitor. | 

Capitalismul, şi odată cu acesta Statul, se află însă 
acum în acea perioadă de rupere a echilibrului dintre forţele 

m
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“productive ale societăţii, inclusiv raporturile de clasă pe cari acestea le condiţionează şi supra-structura socială şi po- litică. a - Ş o LL Formal capitalismul şi Statul îşi mai menţin atotputer- nicia;. de fapt clasa “muncitoare, proletariatul dela orașe și sate, intră în funcțiunea sa istorică, de prefacere a bazei eco- nomice a societăţii actuale și de răsturnare .deci a, însăși principiilor şi conţinutului Statului burghez. In cadrul marei crize prin Care. trecem şi -a interdepen: 'denţei -dintre State şi economia lor, nu se observă azi prea mari deosebiri între Statele înaintate şi cele mai înapoiate din punctul de vedere al răsturnărilor în curs. In. cadrul a- „„cestei mari crize valoarea morală a Statului a scăzut cea dintâi, e e | * Şi dacă în Apus reciprocitatea de ajutor dintre Stat și capitalism, în opera Comună de salvare mai prezintă încă „unele posibilităţi, la noi Statul nu mai poate.da decât prea puţin capitalismului şi, din Principiu, nu dă nimic masselor producătoare, pe cari dimpotrivă le stoarce spre a-şi putea menţine dominaţia Sa oligarhică. a Acest Stat. nu poate da la noi "decât foarte puţin Coo- peraţiei. lar aservind-o, striveşte și elementul de luptă, ca- 'Pabil să întindă ideia în : massele populare. ___La noi, Cooperaţia trebuie să-şi urmeze, aşadar, linia por- nită dela obârşia ei, dela înaintaşii cari i-au dat directivele şi ființa practică şi cari au conceput-o ca mijloc de eliberare Şi desrobire.a claselor producătoare, ca factor determinant atât în evoluţia ascendentă a societăţii umane câţ şi în, societatea notă, care de pe acum îşi deschide activitatea, | ___La noi, ca şi în toată lumea, Cooperaţia' spre a-şi înde- plini misiunea, se cuvine să fie numai liberă. . 
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samblu asupra - fiinţei şi practici cooperaţiei. oficializate 

dela noi . - : | 

Acaparată de Stat şi, “rând pe rând, de politiciani, coo- 

peraţia oficială, cu vasta ei- reţea: de Bănci populare, cu cele. 

câteva sute de cooperative de consum,risipite - prin orașe, cu 

„cele agricole şi forestiere, prezintă un tablou de permanente 

deficite, acoperite: dealungul vremei “din banul  birnicilor,.: 

adică de massele. populare;, iar activitatea înăbușită de pă- 

tura biroucratică şi de interese politicianiste, -e mai mult re- 

clamă decât propagandă a izbăvitoarelor directive ale coo- 

_peraţiei. -- e i! 

Din punct de vedere. practic, nici massele sătești şi nici 

cele orășenești n'au putut înregistra Prin această cooperaţie, . - 

vreo scădere notabilă ă mizeriei și o ușurare a. traiului. 

Din” punct de vedere. ideologic, nici o infiltrare, cât de 

minimă, a spiritului cooperătist. A 

Dimpotrivă; cooperaţia înglobată Statului şi politicei 

> oligarhice a. slujit ca-şi “Şcoala, ca și jandarmeria, . la men- 

- ținerea  inasselor populare în” ignoranță, în „ prejudecăţi, în 

sclăvie economică şi politică. 

. Cooperaţia oficializată . s'a dovedit - a fi şi ea una din 

acele supape. de: siguranţă, menite a deriva clocotul nemulțu- , 

mirilor populare. i 

| Ea s'a dovedit a îi lăcaş de adăpost pentru acoliţii po- ” 

litici, pentru subvenţionarea cu plusuri de venituri a lipito- | 

"rilor din sate; “ - - | 

s'a dovedit a fi o tribună pentru susţinerea regimului eco- 

: nomic de azi. împotriva. căruia, cooperaţia e chemată. a-şi 

>. făuri armele și a-şi întări reduțale de. apărare ale. producă- 

torilor şi consuinatorilor. “ . 

Cooperaţia oficială” se menţine, tară măcar a salva apa- 

rențele, în rolul de slujnicară a oligarhiei, zăvorind uşile nu 

numai oricăror spirite libere ci însuşi spiritului de, neutrali- 

tate, care ar-trebui s'o călăuzească, în numele doctrinei coo-. 

peratistă şi nu a intereselor stăpânitorilor. 

p
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“lată de ce noi opunem cooperației oiicializate, persaa- 
nent deficitară, biroucratică şi formală, ideia cooperaţiei [i- 
bere, aşa cum o înţeleg zecile de milioane de cooperatori 
din toată lumea, âle căror progrese reale ne bucură şi ale 
căror toate nădejdile pentru viitor ne însufleţesc. .. . N | 5 

i  
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PENTRU pete DE CONSUM 

. — 1933 — i - 

Numai cooperaţia de coâsum a lărgit şi “adâncit câmpul 

cooperaţiei. - - 

Prin: vastă reţea de consumuri în detail; de comune 'de 

consum, prin magazinele cu toptanul,.cari au dat: măreţia 

cooperaţiei din Rusia.” Anglia, Franţa, „Austria și ţările nor- 

dice; prin realizarea, ca extensiune şi complectare, a co0o- 

perativelor de producţie, cooperativele de consum ..nuan- 

cază caracteristica cooperaţiei de astăzi şi indică marile po- 

“sihitităţi de realizare -de “mâine: - _ - 

Cooperativele de consum in 'au “răsărit atât din. teoreti- 

zările și doleanţele naive ate utopiştilor, cât din practica pro- 

letajă însăși. Din spiritul constructiv. al proletariatului « care 

şi-a creat. prin ele, o parte din democraţia - economică de 

mâine; înlăuntrul “şi împotriva capitalismului de . astăzi. Dia 

vooperaţia” de consum. este — cum spune Renner.— i 

parte din viața lăuntrică, este un program propriu de so- 

cializare al 'clâsei. muncitoare. - 

„Părinţii cooperaţiei de. consul 

epoca acumulării primitive din Anglia, 

portul agitat: al: Lyonului, (Franţa), sunt apoi, bravii și ciris- 

ţii pioneri din Rochdale. 

“ Din visurile lui Thomas. Morus, Campanella, Owen, 

Fourier şi Cabet, dela planurile. unei cooperaţii universale de 

producție, circulaţie și consum, din frământările Evului Mediu. 

„ale comuniştilor religioşi, cari îşi strânseseră ; laolaltă doar 

- , R . - , 

] 

n sunt de fapt țesătorii din 

sunt. ţesătorii. din 

- id 7
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sărăcia pentru un comunism de consumaţie, s'a zămislit în 
Anglia, în anul de mizerie 1844, planul în mic. dar. practic și 
viguros al ţesătorilor din mahalaua-Broscăriei din Rochdale,. 

- dela care-se- trage nu numâi practica cooperaţiei dar şi Charta 
magna, directivele şi teoria cooperaţiei de acum și ținta unei 
noui alcătuiri sociale.-" Si a 

” “In ordinea de bătae pentru recâştigarea unei părți din 
plus-valoare, muncitorii moderni, _proletarii, s'au slujit ca 
producători de sindicatele profesionale şi “în calitatea lor de 
consumatori, de cetăţeni autonomi, de stăpâni ai banului, pe. 

„care-lau putut obține din munca produsă, aceşti muncitori 
s'au “slujit de cooperativele de consum, pentru recâştigarea 
unei alte părți din plus-valoare. : aa | 
"* Scopul modest al cooperativelor de consum de a înlătura 

filiera. intermediarilor până la comerţul de detaliu s'a lărgit prin funcțiunea socială pe care ai căpătat-o aceste coopera- 
tive de a reda muncitorilor o parte din plus-valoarea răpită şi conținută în ultima mână, acea a negustorului. 

Şi cu toate că fiecare cooperâtivă de aprovizionare şi re- partizare în detail sau cu toptanul, fiecare „cooperativă de producţie în serviciul acelora de consum. înseamnă concu- renţa și luptă cu producţia şi comerţul capitalismului atot- puternic, totuşi pionierii din Rochdale au pornit cu strigătul: 
Cooperation not competition ! (Cooperaţie şi nu concurenţă). 
De. aci termenul de cooperaţie, laolaltă-lucrare; de aci prac- tica şi teoria cooperaţiei. - Mi 

Cooperativele de consum pe cari 
bogăţie-şi mărire, muncitoriinea din. 
deosebire de băncile populare săteşti 

le-a creat, le-a dus la 
Răsărit şi Apus, spre A ca şi de cele ale micii burghezii orășenești, creaţiuni datorite lui Schulze Delitzsch și Railfeisen; sunt mai mult: decât un “mijloc pentru” îmbună= „tăţirea şi ușurarea traiului, sunt arme de luptă 'şi afirmare ale proletariatului şi complectează: osatura organizaţiei de clasă a proletariatului mondial, în întreita sa formă: partid politic, — sidicate, cooperative, e i
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„Cooperativele. de Consum, proprietate colectivă în zilele 

de astăzi și înlăuntrul unei societăţi bazate pe proprietatea 

individuală, au menirea de-a deveni definitiv comunele de . 

consuin de mâine. 

In marile prefaceri sociale din Rusia sovietică, coopera- 

tivele de consum au trecut cu succes strălucit examenul func- 

țiunii sociale pe care .o îndeplinesc. Ele au fost adaptate re- 

gimului sovietic şi sub acest regim s' au desăvârșit în slujbă : 

marei opere de socializare de acolo. 

e | -- > 
k = 

“ Cooperaţia “de consum: cate slabă în țara noastră. Cen- 

trele proletare, marile insule. industriale dela .noi, nu-au cu- 

noscut încă existența largă a cooperativelor: de consum, nici 

măcar în măsura în care au -cunoscut asistenţa socială, 

mutualitățile şi casele de ajutor în câz de boală. Nu au cu- 

noscut cooperația în vremurile de tărie ale mișcării munci- 

, 

torești, când era putinţa unor întemeeri cooperatiste şi nu . 

vor să o cunoască îndeajuns nici astăzi; în toiul acestei mari. 

crize, în care lucrătorii dela -oraşe împreună cu familiile lor, 

se sbat nu numai în nevoia unor “salarii reduse, a unui stan- 

dard de viaţă de ţară sălbătăcită,-ci şi a unei scumpete de 

trai, patronate. şi încurajate d6 statul actual! de “clasă. - 

Cooperatori din convingere. cooperatori priri cunoaşterea 

doctrinei, literaturii şi. practicei “cooperatiste din: Apus, a- 

micii mei. împreună cu mine, am "depus până acum modesta 

noastră strădanie la realizarea de cooperative de credit au- 

tonome, cari tind şi ele ca să frângă şi să înlăture “0 parte. 

din plus-valoarea răpită de capital; dobânda, şi am înfăptuit 

şi aci o socializare prin capitalurile de rezervă. cari aparţin 

tuturor şi nimănui. 

Mulţumiţi de: strădaniile ! noastre, + cu. toate dificultăţile, 

potrivniciile „indiferența - şi apatia pe care. le-am întâlnit în 

cale, ne-am gândit, paralel şi mereu, şi la cea mai tare din 

pietrele unghiulare ale cooperajiei, la aceea de: consuni. 

-



mi 
- Și i . : SII a a . De ani, scumpetea şi 'criza, sărăcia și mizeria bântue în. 

viaţa orăşenească, lovind cu deosebire în clasa producătoare, 
în- proletariatul fabricilor, industriilor mici şi atelierelor, în 
meșteșugărime şi salariaţii mici de toate categoriile. 

„Faţă de această criză, cooperaţia de consum, va veni și 
la noi. e " 

" Prin marile elemente subiective, voinţa şi conştiinţa de 
o tot atât de covârșitoare importanţă ca evoluţia şi desvol- 
tarea obiectivă a: societăţii, prin. învățăturile şi pildele pe 
care ni le-au dat Răsăritul şi Apusul, ne credem pregătiţi și 
pentru înfăptuirea cooperaţiei de consum. 

Să trecem .deci dela perioada dorințelor și planurilor, la 
„realizări pe câmpul atotfăgăduitor al cooperaţiei de consum. 

. 

 



„DE ZIUA COOPERAȚIEI | Si 
— julie 1980 — | _ , 

Cooperaţia, ca atâtea idei mari sociale de izbândă a no- 

rodului, a fost acaparată în multe părţi, din multe ale ei la- 

turi, de către oficialitate. Da Dă 

Scopul este lesne de înţeles. Şi nu ne sfiim de a o spune - 

că tragismul acestei acaparări stă în deturnarea cooperaţiei 

„. dela ţelurile ei finale. Da i 

Oficialitatea dela noi poate. firește, ajuta. cu bani coo-. 

peraţia 'de credit, scoborî eventual dobânda şi acoperi defi- 

citele. | a E 

_ Poate mijloci credite cooperativelor agricole pentru pla- 

sarea mai lesnicoasă a produselor; poate acorda - lucrări şi 

furnituri de stat cooperativelor de producţie; poate stimula, 

prin mijloacele de care dispune, pe, cele de consum şi: da în 

arendă pădurile statului cooperativelor forestiere. 

Oficialitatea poate legifera şi acorda avantaje .de ordin 

fiscal şi procedural cogpertivelor. Le poate da o biroucraţie 

și tipărituri de. tot soiul cu vădita intenţiune de a acapara 

ideologia, tendințele eliberatoare, independenţa şi autonomia 

cooperaţiei. a : a 

Dar ceea ce Statul nu poate da, ci dimpotrivă, răpi dela 

cooperaţie,: este acel suflu 'creator, constructiv, de așezare a 

cooperaţiei pe temelia solidă a eliberării muncii,. a regulării 

consumului prin înlăturarea mijlocitorilor şi'a speculei, a reali- 

zării țintei finale a cooperației, prin înlăturarea capitalismu- 

_ lui și înfrăţirea claselor “producătoare pe deasupra tuturor / 

"hotarelor. * e | pd 

Ziua internaţională a Cooperaţiei pe-care noi O prăz- 

*



a e 

  

“nuim, cu afirmarea felurilor. ei iritegrale, a fost deasemenea . acaparată de oficialitate. 
Oficialitatea este însă, mai “pretutindeni reprezentanta -capitalismului, adică a finanţei, industriei, comerțului și -agri- culturii și implicit a' ideologiei burgheze, care cunoaşte ex- ploatarea, militarismul, şovinismul, prejudecata religioasă; . ca. mijloace de stăpânire peste clasele producătoare. - Iată dece cuvântul rostit 'de oficialitatea cooperatistă „este îngrădit de interesele şi trebuinţele de star Preocupările cooperaţiei în acestă zi de sărbătoare se subsumează în atirmaţiunea în care noi credem, că dacă coo- -: peraţia nu' va şti să tragă. toate consecinţele. din fiinţa ei, să concentreze toate elementele proletariene, să se desvolte nu în scopul ajutoarelor -trecătoare,;. ci-a celora de. sfărâ- mare cu toate mijloacele a capitalismului — care înseamnă: „camătă, -speculă, exploatare, — ea nu-și poate îndreptăţi rostul. : - 

-- Interdependenţa dintre economia popoarelor civilizate, „Ca şi a celor coloniale, hotărăște internaţionalismul'coope- _raţiei, Ca o. răpunere:a trusturilor şi concernelor capitaliste în sensul finalităţii. de distrugere a barierelor economice şi a celor politice, prin: înfrăţirea şi conlucrârea claselor pro- ducătoare : de pretutindeni,- nu niumai pentru noua! economie socială pe care criza formidabilă de acum o impune, ci şi pentru o civilizaţie nouă, care să îmbrăţișeze odată cu pro- ducţia,. nevoile, aspiraţiile: şi idealurile masselor mari “produ- cătoare din toată lumea. Se | j In această zi de sărbătoare -a cooperaţiei se 'cuvine deci să afirmăm, spiritul nostru hotărît de dușmănie şi frondă îm- potriva capitalismului şi colonialismhului. 

serviciul popoarelor însăşi. 
lată ce ne simţim datori a spune în a Cooperaţiei. - a 

ziua internaţională  



IN PRAGUL UNUI NOU AN 

Magii trusturilor și cartelurilor aduc bunavestire că anul 

1931 va înserina sfârşitul cataclismului economic, care ame- - 

nință temelia ordinei capitaliste.  ..- 
Poporul, clasele producătoare, acele care au tras” îm- 

preună cui familia lOr, consecinţele anarhiei în producţiune 

şi consumaţiune și-cari duc mereu greul şomajului și al îoa- 

„metei, intră în anul 1931 cu aceiaşi neîncredere în îmbunătă- 

- țirea situaţiei lor, întrucât este. legată de ordinea capitalistă. 

Europa, continentul zbucitimat de marele război, aduce 

pentru înfometați şi pentru șomeri scuza epocii postbelice ca 

provocatoare a dezastrului. Și mângâie proletariatul şi cla- - 

sele mijlocii cu nădejdea că această criză e trecătoare. 

: America însă, care nu numai că ma simţit pe tormida- 

bila ei întindere: dezastrele războiului, ci. a ieşit din război 

cu o monedă care a dictat Europei şi cu.o mândrie care nu 

mai cunoştea limită, aduce azi abia dovada că -ori unde fiin- 

țează capitalismul, oricât de strălucitoare ar fi în aparenţă 

Structura sa, urmările contradicţiilor, care îi stau la -temelie, 

trebue să-și arate germenii descompunerii chiar în timpul în- - 

floririi. po - 

 Crahurile financiare din America, deposedarea păturilor - 

de jos de înicile capitaluri cari le-âu dat nădejdea părtăşeniei 

la bunurile capitalismului, şomajul şi sărăcia în massă cari 

au apărut şi în noul continent, - complectează . tabloul întu- 

necat. al țărilor capitaliste. ai DE 

In Asia, Africa şi Australia, continentele sclaviei în formă 
, 

nouă, tărâmurile virgine în care se dau luptele coloniale, de 

protectorat: şi de extindere a Gapitalismului, se desfășoară 

lupte formidabile de eliberare a rasselor cari prin botez de.



„de cari au fost zguiduite Europa şi lumea întreagă. 

N 

N 

foc şi sânge se avântă acum spre o Viaţă autonomă în numele Ş ! aj 
veşnicilor principii umane. ÎN 

In toată lumea, deci, Criza a devenit endemică, — cu fe-. 
nomenele prevăzute de ştiinţa marxistă — de supraproducţie, 
de războire între popoare și rasse, înteţită. de capitalismul 
vorace și incapabil de a mai aduce ordinea bunei sări şi a 
civilizaţiei în anarhia pe care forţele sale, în creştere până 
acum, au deslănţuit-o. . A o 

1931 va continua pe 1930. IN . 
Țara românească nu a putut urma, fireşte, alt ritm decât 

acela plin de sărăcie, falimente, cădere financiară, criză agri- 
colă, industrială şi comercială, șomaj, tumult şi catastrofă, 

“La noi cu mai multă reperciisiune asupra claselor pro- ducătoare. decât în alte părţi. - a 
În mijlocul 
nicăeri decât le 
13 

acestor fenomene, cooperaţia wa putut aduce 
acuri “paliative, trecătoare, minore. Leâcul cel are împotriva molimei economice, endemice, nu poate veni decât. dela emanciparea claselor producătoare. şi în primul rând a proletariatului, pentru - înlăturarea ânarhiei din pro-. ducţie și repartiție, prin preluarea de către clasele. munci- toare a producțiunei Şi implicit a frânelor vieţii economice, politice şi sociale. Şi nimic nu ne împiedică ao prevedea în lumea întreagă. | a a 

Atunci | va veni și vremea cea definitivă pentru coope- rație, ai | cărei semănători modeşti suntem şi noi. A acelei cooperaţii libere puse în serviciul societăţii. și omgnirii care nu va mai cunoaşte obida statelor rese | colectivităţilor, cu păstrarea . , integrală a drepturilor şi “nu numai a datoriilor. fiecărui. individ din componenţa lor. 
a întăririi cooperaţiei libere în zi- e azi Şi, ol pe care e chemată să-l joace inâine, intrăm cu întreaga noastră voinţă de luptă -pentru iz- bânda Cooperaţiei, în anul 193]. d 

ci interesele de viaţă ale 
. 

 



4, 

INȚELESUL UNEI SARBATORIRI 

E 98 — N 

Maiea criză de credit, de supraproducţi€ şi de sub- 

| consumaţie, care pretutindeni. a “dat naștere crachurilor . fi 

” nanciare, şomajului , intens și _ mizeriei economice.. a stârnit - 

în lumea capitalistă, îndoeli şi: "temeri asupra menţinerii re- 

gimului economic de'azi.. -  - : 2 

: Două caracteristici îaite însemnate trebuesc scoase la 

iveala din această stare de desechilibru: - | 

1. Capitalismul e subordoriât acum. “statului exploatator, ia 

şovin, în slujba. căruia Sa pus: de altfel: dela stabilizarea sa. 

lar statul ia rândul 'său,- „trecând peste menirea 'sa de, repre- 

zentant al întregii societăţi, deci și a claselor producătoare . - 

și mizere, e azi pretutindeni în stujba exclusivă a capita- 

lismului. - - a 

- Această - conluctare.. dintre . stat, care nu reprezintă . in- 

teresele totalităţii sociale şi. capitalismul” care reprezintă dim- 

| potrivă - exploatarea şi aservirea “umanităţii, . cu întrebuin- 

„>. țarea producției și progresului tehnic, numai în scop de pro- 

fit — această conlucrare. S 'a accentuat acum; iar naufragiul 

sistemului capitalist. va flobori. la fund, în suprema, lor îm- 

_brăţișare,- amândouă el&mentelă. înfrățite. 

2. Intovărăşirea” strânsă dintre capitalism, marea fi- 

nanţă” și industrie reprezintă, azi mai mult decât satisfacerea 

intereselor. capitaliste prin 'diterite legi de protecţie şi Va 

„male, monopoluri şi furnituri de. armament. 

lar” imixtiunea statului pentru. salvarea crizei actuale



(a 

„înseamnă jefuirea „intereselor tuturor. contribuabililor şi a muncii clâselor producătoare. <<. Si -- Practica de a se pune la dispoziţia finanţei şi industriei, mijloacele băneşti ale tuturor cetăţenilor, pentru. salvarea marilor bănci-falimentare şi a industriilor care nu se mai pot susține — iată :alt fenomen al timpului şi în ţara noastră. Statul, propteauă de sprijin a capitalismului, nu se mai „poate. susţine însă, nici dânsul, pe proprie temeiie. în îm- prejurările de azi. Ra | Forţele lăuntrice ale unei. societăţi, în care marile masse proletare cu -devizele lor “de libertate individaulă, democraţie, „ cinstită, cultură integrală,-salvgardarea sănătăţii publice, a familiilor şi căminelor proletariene, convingerea claselor pro- letariene că numai schimbarea. fundamentală a econoimiei de_ | azi, le poate salva existenţa — toate aceste forţe se ridică cu o putere formidabilă împotriva unui Stat,: care s'a pus în " Contradicţie, prin exploatarea. directă şi indirectă a muncii, Prin. apucăturile fasciste şi “pregătirile permanente de răz- boaie, „cu: noua societate umană” şi liberă ' care-i - sapă _te- 

„Prin crizele periodice pe care le. deslănţue, la. zdruncinul. la negaţiunea existenţii 'sale. a ME | De aici nesiguranța teoreticienilor capitalişti şi neli- niștea capitalismului. ta - Spasmele îndoelilor înseamnă slăbiciune generală. 
s 

a OCietatea -umană porneşte de pe acum spre făurirea a formelor sale noui, sociale și politice. 

„zar ă ş n Crearea societăţii noui,. -.. | 
i egătura dintre. utopişti, Creatorii socialismului ştiinţi- 
ic ȘI pionierii tuturor Sistemelor de transformare socială si  
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cooperaţie, sunt pe cât de strânse pe atât de, persistente, până -. 

astăzi. - - 

Robert Owen: şi Fourier au dat. cooperaie -nu numai 

strălucirea teoretică dar şi elemente de critică ş construcţie, 

care au fructificat desvoltarea ei. 

Rochdalienii, în simţul_lor_ proletarian, 2 au rezolvat: din: 

punctul de vedere practic. existenţa cooperaţiei şi i-au dat 

înalta îndreptăţire de transformare socială prin „Organizarea 

forţelor productive a distribuţiei, educaţiei şi. guvernării pro- 

prii”; ne-au dat, cu alte cuvinte, un „cooperatism, social și 

integral. . e 

Lassatie, prin propovăduirea cooperației de producţie, 

a crezut că poate „rezolvaș şi nu numai trecător întreaga 

problemă socială. | 

„Astăzi cooperaţia: şi anume cea liberă, nu se află numai 

prin -ţelurile și practica ei în opoziţie cu capitalismul, în 0- 

poziţie cu setea. de profit, “cu anarhia în “producţie, cu prac- 

tica uzurii, cu- exploatarea muncii, şi specularea consuimato- -- 

rilor, ci şi .cu' principiile statului actual, aliat capitalismului 

în aceste ale sale” apucături şi aliat al său totodată în. colo- 

nialismul şi imperialismul; provocatoare « de războaie şi dis- 
— 

= 

trugătoare ale civilizaţiei. 

In, sărbătoarea- de astăzi, " cooperaţia “nondială îşi- -dă. 

seama deci nu numai de înfăptuirile sale practice în organi- 

zarea producţiei; în sistematizarea consumului, cu eliminarea 

speculanţilor. şi intermediarilor, în distri 

riscuri și crahuri; ci își mai dă seama şi de marile ei di- 

rective: sociale. 

“O nouă osgariizaţie socială se pregăteşte. 

Cooperaţia se gândeşte în această zi de sărbătoare mon- 

dială la obligaţiile pe care e “îndreptăţită a le înfăptui; prin 

forţele sale organizatorice şi . „principiile cari îi, 

demână. -. - 

Î- 
Ea 

Fireşte, însă, “că-nu- „cooperaţia 
oficializată sau cea le- - 

i 

buirea creditului fără - 

“ întrabuinţarea lui în speculaţiuni- de bursă. şi “expunerea la . 

stau la în- - 

—



  

7 

„ gată de alcătuiri reacționare şi îmbibată de toate prejude- 
“căţile! trecutului, — ci Cooperaţia liberă. cu 

„. Această cooperaţie liberă este chemată; și ea, ca prin educaţiunea și organizarea pentru luptă a masselor, să: ne - dea societatea liberă şi întrățită de mâine, cu eliminarea con- curenţii dintre indivizi şi antagonismelor de clasă, societatea paşnică şi muncitoare a umanităţii pe care „0 așteptăm și o sărbătorim, de pe acum, în ziua de 5 lulie. E - . | ă zu 

BI ia: W 

- 
553 

- - 
. _ 

—_ 
E 

N 1 

. 

- ff: 

= 
se Dă 

. = 
Z 

2 - 
. Ei >= . ZI A . 

N IE , = A - - -, - - N 

e. NI v . 
. 

. * - 
7 | p 

N 

N S = - 
pp - 

- 7 
N 

7 -. 

; 

i - 5 - 
i 

-, | 

- N ei 7 | 
. 

- .. N 

iai N -  



o ZIUA COOPERAȚIEI 

„e — 5 Iulie 1933 — 

Serbăm în acest an Ziua internaţională a Cooperaţiei 

într'o atmosteră apăsătoare; nu numai din pricina crizei eco- 

nomice, care persistă şi se întinde în spaţiu şi timp, cât din 

pricina depresiunii psihice, “a : descuraţării şi indolenţii 

masselor. , E Pa 

“Colectivitatea a suferit o grea ştirbire prin dictaturile . - 

personale, din Italia acuin zece ani şi din Germania, anul 

acesta, prin tendinţele căre se pronunţă și la noi ca un supra- 

om al pumnului să preia directivele unei societăţi care prin. 

cucerirea dreptului de vot, a libertăţii de cuvânt şi asociaţie, . . 

a dreptului de auto-administrare a patrimoniului naţional, s'a 

deprins până la un punct să se conducă prin sine. 

Cooperaţia care şi-a câştigat dreptul la viaţă proprie, 

„- pe baza aceloraşi principii, trăeşte şi. dânsa zile grele. 

recută îni cadrele fasciste în Jtalia, ea şi-a pierdut de 

fapt autonomia cu toată tradiția lui Mazzini, Luzatti și a so- 

cialismului care i-a impregnat tăria, menţinută în decursul... 

deceniilor, la oraşe şi sate. 
| 

| Marea alcătuire cooperatistă din Germania lui Lassalle, 

- Schulze-Delitsch, Raiffeisen, oricât de contradictorii ar fi fost 

variatele forme. pe cari le-a luat cooperaţia în dceastă ţară, 

a ajuns la un crepuscul. Noaptea se/întinde peste cooperaţia 

din Germania care. era chemată, sub auspiciile masselor pro- 

letare, să dea viața nouă mult așteptată colectivităţii, în di- 

- recţia simultană a desrobirii economice şi politice.
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Dar şi în celelalte țări ale continentului, lupta îndârjită 
pe care-o dice capitalismul spre a mai menţine libera con- 
curență, barierele vamale, antagonismele teritoriale şi duş- măniile dintre popoare, stingherește cooperaţia.- - . | 

La noi, cooperaţia lâncezește,- copleşită de legiuiri care nu i-au putut salva situaţia deficitară şi de o doctrină ofi- cializată, care îi taie ăripile şi o.menține sub o tutelă pururea „dăunătoare. Ei E E | Dacă nu am cunoaşte drumul ascendent pe care în mod fatal, cu jertfa 'atâtor milenii şi sub impulsul unei -civilizaţii care nu poate fi adumbrită. de. evenimente trecătoare, drum „pe care este chemată să-l urce omenirea; dacă nu am şti că tocmai urcuşul este legat de sângerări şi primejdii de tot Soiul, şi dacă nu am zări de pe acum. aurora zilelor splen- dide care ne aşteaptă; am dispera poate şi noi, cooperatorii îmbibaţi până, "n creer, inimă şi sânge de nădejdile şi idea-“ lurile acelei Cooperaţii fără de prihană, pe care rochdalienii - utopiştii, luptătorii socialişti de pretutindeni ne-au dăruit-o ca un patrimoniu'sacru şi, nu ca o amăgire efemeră sau numai ca o mângâere teorică... . | e Pentru noi, cooperaţia. înseamnă acţiune şi luptă Înpo- triva tuturor Slăbiciunilor umane, împotriva tuturor. puterilor dictatoriale, împotriva tuturor _vicisitudinilor crizei, ERGA OMNES. . i a i Furtuna se va risipi. Culorile fine - şi împestriţate ale curcubeului se arată mândre şi în această zi-de lulie 1933, cu buna vestire că; potopul va trece şi că _ muncă, lumină și rodnicie vor teveni cât. de cooperaţie. -: Sa 
Colectivul, blocul -forr 

„ Cooperaţia îl: reprezintă 
Care nici cataclismele. 

zilele de acţiune, 
curând și pentru 

midabil aj umanității, pe care şi » are în sine elementele de tărie pe. cele mai năpraznice. nu. le pot surpa. Ana Su natura-cea veşnică -una: cu co-  



: “SĂRBĂTOARE IN PREAJMA FURTUNII 

o — Iulie 1935 —. 

„Sub acelaș cer, acoperit de nori vestitori de furtună ca 

şi al anilor din urmă, sărbătorim, în acest. început de. lulie, 

Ziua internaţională a Cooperaţiei. - . - 

In jurul nostru: criza permanentă, cu urmările ei, scum- 

petea, scoborîrea standardului de viaţă a masselor, constrân-: 

gerea libertăţilor, care îngreunează lupta „pentru eliberarea: 

socială a țărănimii şi proletariatului, fascismul triumfător şi 

din ce în ce mai. ameninţător și la noi, -disensiunea adâncă 

dintre imperialisme, racila şovinismului și râssismului. Toată 

această sumbră realitate întăreşte în massele enorme de co0- 

peratori de pe întreg globul” nu numai spiritul de revoltă îm-. 

potriva capitalismului, "generatorul acestor năpaste. dar re- 

deşteaptă chemarea grabnică. de a porni la ofensivă. pentru 

scoaterea cooperaţiei din lanţurile ce i s'au ferecat şi pentru 

întărirea ei în scopul salvator: eliberarea claselor producă- 

toare. a Da a 

Ziua Cooperaţiei va fi sărbătorită şi de” oficialitatea 

care a acaparat-o spre.a o subjuga- Da 

"Ziua Cooperaţiei va. îi - chemată într'ajutor "de . către 

partidele politice ale clasei 'stăpânitoare - cari se. gâlcevesc- 

în jurul mişcării cooperative spre -a O stăpâni. . 

Va -ii serbată de acestea, cu „ipocrizia -tuturor parăzilor 

oficiale. E o 3 

Cu: înlăturarea fastului, darcu adâncă sinceritate şi cu 

nădejde nesdruncinată în scopurile desrobitoare ale. Coope- 

raţiei, proletariatul; țărănimea, salariaţii de toate felurile, 

4 

-



-peraţiei libere, 

_ternaţională a Cooperaţiei. 

meşteşugărimea, consumatorii, exploataţi, nevoiaşii storşi de 
camătă, coperatorii “conştienţi vor serba, dimpotrivă, Ziua 
internaţională a Cooperaţiei sub chemarea ei hotărîtoare: 
eliberarea definitivă de toate apăsările şi înfrăţirea tuturor 
popoarclăr pentru această eliberare. * e 

"Dar serbarea Zilei Cooperaţiei trebue să mai însemne 
pornirea spre noi-fapte, cooperatiste. Aşa dar, nu numai rea- 
mintirea începuturilor profetice, a drumului glorios străbătut. 
proslăvirea idealului şi răspândirea "lozincilor ci şi opera 
creatoare, construcțivă. - 

Țărănimea, proletariatul, funcţionarii, meșteșugarii să 
fie chemaţi nu numai pentru a asculta glasul teoriei, dar şi 
pentru a porni la crearâa de cooperative de credit care să-i 
scape de camătă, cooperative. de producție Care.să salveze 
„mâna de lucru de nemiloasa exploatăre, cooperative de con- 
Sum care.să înfrângă specula şi jaful: intermediarilor. 

Fapta, creaţiunea, extinderea Cooperaţiei pe toate tărâ- 
murile şi nu a celeia zăgăzuite de stat și politiciani ci a Coo- 

iată ce ar trebui să însemne la 1 noi Ziua in- 

Pe deasupra tuturor însă; cooperatorii sunt chemaţi a-și 
afirma în această zi de! solidaritate internațională, hotărîrea 
lor de înfrățire între popoare, voinţa lor de desrobire totală şi prin Cooperaţie.  



” 

pa



Premergătorii comunismului „utopic şi ai cooperaţiei - 

sunt aproape aceiaşi., Experimentele comuniste. religioase şi 

ale utopiştilor, „premergătoare socialismului moderi, .Suiit şi: 

experimentele de 'cooperaţie integrală. CT 

La germani „Genossenschaft” (cooperaţie) se trage dela 

cuvântul Genosse — tovarăș, iar socialismul dela cuvântul-. - 

socius — deasemenea tovarăș. i. Sa 

Printre precursorii socialismului se numără, dacă. ne în- 

toarcem spre „antichitatea“ greacă, în. rândul dintâi, Plato, 

care în a sa „Politeia”, cartea despre .stat, schițează un 

proect de organizaţie comunistă; întrucât „proprietatea pri- 

vată, contradicţia dintre, bogat şi sărac, duce la .căderea - 

statelor”.. In statul lui Plato, clasa de sus, paznică a statului, 

nu -produce;. Producţia este susţinută_ de clasele: muncitoare. 

Comunismul nu -este unul de producție ci de consum. Plato 

indică o serie de măsuri pentru contrăirea cu. femeile şi 

creșterea copiilor în interes'de eugenică; precum şi măsurile“ 

de conducere a Statului, de către războinici şi filozofi. 

"In evul mediu, utopiştii sunt reprezentaţi prin Thomas 

More şi Thomas Campanelia, creatori -de proecte pentru ă- 

şezări comuniste. Thomas More, teolog, filozof, om de stat 

şi umanist, prieten ai lui Erasmus, se clasează prin romanul 

„Utopia” (Nicăeri) în fruntea utopiștilor din totdeauna. Dela 

„ acest.roman se trage şi denumirea de utopism.. Până a Uto-
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pia, comiinismul s'a mărginit la: Blanuri de alcătuiri în mic, 
asemenea corporațiilor şi comunelor. More este cel dintâi 
care încearcă. să adapteze: proprietatea în comun la forma 
statului modern, prin schiţarea unui plan de organizare a 
producţiei în cadrul unui mare stat național. 

“Thomas More, născut în 1478, trăește şi “activează în 
„mijlocul unei socidtăți în care evoluţia europeană: porneşte 
a împinge, 'producţiunea spre formele: de astăzi, creind şi ele- - 
meniele proletare din industria “de ţesături, minieră şi cele- 

„alte: ai€ secolului al-XVI-lea. Societatea lui More se bazează .. 
—deci pe muncă şi nu pomană... Munca este temelia: unui Comu- 

nisnr asupra mijloacelor de: producţie; în opoziţie” cu. comu- 
nismul: de consum al sectelor religioase despre care: vom 
vorbi mai jos. La Thomas More, spre deosebire de Plato, 

statul şi ştiinţele nu mai sunt un - monopol “al. aristocrației. 
Comunismul său este. democratic, iar cultura şi Ştiinţa în ser- » „viciul societăţii întregi. ÎN: - - 

„ Campanelia, preot care şi-a petrecut o buhă parte: din viaţă în închisori, filozot, poet. şi prieten al rabinilor caba- lişti, /trăeşte în. Italia, unde s a născut: în Septembrie 1568. Cartea sa „Civitas solis” — Cetatea „Soarelui, este una din cele mai- îndrăzneţe, mai complicate ; şi frumoase utopii și un minunat proect de creare a unei „republici filozofice” (La-:-- fargue). E RR 
Solarienii sunt muncitori: şi. luptători, băfbaţii ca şi te- - meile,. iar conducerea Cetăţii Soarelui nu este: nici republi-. ” cană, nici «monarhică, căci conducătorul ” lumesc.. şi spiritual. ___ este ales. Conducătorul este un fel de papă. Toţi solarienii trebue să cunoască mai multe meşteşuguri: munca: câmpului este o sărbătoare. Viaţa î in comun este regularizată. în scopul unui maximum de educaţie şi de eugenică. fi. In afară: de aceşti. premergători. utop 

, preot catolic, 
I-lea; pe Vairasse, tot din  acesta- 
tă'pe. > Blockboy şi Bellers în An- 

, 

timpuri; iar cea cooperatis
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şlia. predecesorii din veacul al XVII-lea şi XVIII-lea ai lui 

Owen. a Di 

- Ă - E ” : Ă N 

Trecerea spre vremurile de acum se „desăvârșeşte. prin 

scriitorii şi experimentatorii socialiști utopici şi. cooperatori : 

totodată. Owen şi Fourier, spre a continua dela începutul 

veacului XIX-lea până la jumătatea aceluiași veac în Franţa, 

cu Saint-Simon (asociaţionisinul), Cabet („Voiajul în Ikaria”, 

roman utopic și experimentele sale în America), Buchez, 

creatorul de cooperative de producţie care tind la idealul de - 
A 

îrăţie, egalitate şi” libertate, la înstăpânirea muncitorilor a- 

supra atelierelor şi la socializare prin rezervele de capital 

indivizibile şi inalienabile; Louis Blanc (atelirele sociale şi. 

organizarea muncii); Proudhon, duşmanul” dobânzilor şi pre- 

dicatorul creditului gratuit prin băncile de credit pe baza 

auto-ajutorării' spre a ajunge la Lassalle care consideră coo- 

peraţiile de producţie ca cel mai mlădios și blând mijloc de 

trecere spre prelacerea societăţii şi rezolvarea deci a pro- 

blemei sociale. | l -a 

Şi acum, pomenind de Lassalle, vom deschide o pa- 

ranteză. Cu toate rezervele sale faţă de Lassalle, şi aici a- 

jungem la un capăt al preinergătorilor, Marx: adoptă o ati- 

tudine hotărită pentrii răspândirea cooperativelor, cu încli- 

națiunea chiar spre cele de producţie preconizate de Lassalle. 

Adresa inaugurală. a Asociaţiei internaţionale a munci-. 

torilor. redactată în 1864 de Marx spune despre cooperative 

că ele. pornite «lin inițiativă muncitorească, pe : urma se- 

minţei aruncate de Owen, sunt minunate că principiu şi folo- 

sitoare îi practică. Mărginindu-se însă la un cerc îngust, și 

la încercări izolate, cooperaţia nu poate căpăta niciodată: 

puterea -de a opri. monopolul în creştere! geometrică a mij- - 

loacelor de producţie şi eliberă sau scoate, într'o măsură în- 

semnată, proletariatul din văltoarea mizeriei. Sistemul coo- ,, 

peratist, spre a elibera clasele muncitoare, are trebuinţă de o 

desvoltare.pe. scară naţională și tot de-asemenea mijloace. 

- AIR E „. , a - | . - , , 

- 

” 
7
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"lar rezoluţia privitoare: la cooperaţie redactată de Marx și votată la primul congres al „Internaţionalsi” din 1866, dela -Gensva, declară: . : o Sa 
. „Recunoaştem mişcarea cooperatistă -ca una din pâr- ghiile de_transformare a societăţii de acum, bazată pe anta- gonisme de clasă. Marele merit practic al cooperaţiei-este că ea. demonstrează că.. sistemul despotic de sărăcire - al. sub- jugării muncii de către capital, poate fi înlăturaț prin sis- temul aducător de bună stare a] producătorilor liberi şi egali”. După ce am enumărat pe aceşti premergători, suntem - - 

lintre. dânșii. 

> 

. v ” 

. * i _ 
” * , Owen, care a folosit ce] dintâi. termenul de - cooperaţie, in opunere cu libera concurenţă, deși părtaş la proprietatea unei mari fabrici, creiază în localitatea Newlanark o aşezare » model, scoțând pe lucrători din mizeria fizică şi “morală și organizându-i într'o comunitate, o alcătuire socială quasi- comunistă, Care atrage admiraţia. întregii: Europe. _ Owen, filantrop la început, devine cu timpul comunist ȘI preconizează ca soluţie a -problemei sociale proprietatea „comună a Pământurilor 'şi fabricilor, cu înlăturarea profitălui în producţie, a intermediarilor în comerț, cu suprimarea ba- nului, Experiențele sale se întind mai târziu în Ametica prin comunitățile de scurtă durată New Harmany, Yelow.-Nashoda şi altele. 

i A [ Fourier, 1772—1837,- propune prin sistemu] său, al ar-" 
imoniei sociale, organizarea societăţii : în grupe de viață în comun, falange de. 400—2.000. indivizi Cari “alcătuese o Co- munitaţe: ialansterul, Această “alcătuire, orășenească şi ru- 
rală: totodată, are în centrul :de clădire al: falansterului un 
palat social cu săli de mâncare, de studii şi. bibliotecă, pre-. „La marginile” grupării, în pătrat, se 

“joc pentru copii;: | In si i ier: bronri : „A Sistemul lui Fourier; proprietatea individuală se men- - 
* 

. ,  
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ține; veniturile comunităţii sunt împărţite în proporţie-ine-. 

gală între capital, muncă şi talent. O formă atenuată de îa- - 

lanster este familisterul. Un atare familister, formă. mixtă. 

de capitalism și socialism, care a fost creat în. Guise, Franţa, 

la 1859 de către Godin, un elev al lui Fourier şi transfor- 

mat în 1880 în cooperativă cu aprovizionarea în comun, 

mai există încă şi astăzi (1937). E - 

E , 
x * 

In România experienţa tourieristă a cunoscut la înce- 

putul veăcului al XIX-lea un teoretician şi practician tot- 

odată al fourierismului, pe Theodor, Diamant, premergător 

deci al” socialismului şi al cooperaţiei române. 

Theodor Diamant, mic -boer dela: începutul veacului al 

XlX-lea, a studiat la Miinchen şi la Paris milităria. și agro- 

nomia, plecând din țară în -1828. La .Paris a fost mai întâi. 

saint-simonian, alături” de. mulţi fii de boeri români. și apoi - 

elev al lui Fourier şi prieten cu Enfantin şi Considerant,- din 

aceiași, şcoală saint- simohiană şi fourieristă.. Intors în ţară 

în 1834, a început de îndată propovăduirea şi experimentarea 

elor sale... . .- - : 

a „Curierul Românesc” al lui Heliade Rădulescu şi în. 

terte memorii, el expune „Sistema! domnului “Carol Fou- 

rier”, iar la. Scăeni, aproape de Ploeşti, Diamant crează în 

anul 1835 împreună cu boerul Manolache Bălăceanu, pe 

moşia acestuia, un falanster, aducând 400 de familii de io- : 

bagi liberaţi şi ţigani desrobiţi. O 'aşezare socială cu pro-. 

ducție agricolă și meşteșugărească în comun şi cu! aprovizio- 

hare. în comun. A - : 

Vodă Alexandru Ghica găseşte î însă su 

” încercare de alcătuire falansteriană al cărei cen 

conacul Bălăceanului. Zapciii și dorobanţii atacă citadela 

fourieristă şi o cuceresc, după o eroică apărare a falanste- - 

rienilor. Diamant şi Bălăceanul -sunt încarceraţi la Snagov, 

pentru .că Diamant, eliberat apoi, să mai încerce în 1841.or- 

tru l-a format 

suiersivă această |
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ganizarea unui”  familister în, Moldova şi să-şi termine viața 
în 1850. a ” 

lon Ghica spune despre Diamant « că sa fost din neamul 
acelora din care au eșit apostolii, martirii şi sfinţii”. 

» Deși-0 experimentare fourieristă, Falansterul din Scăeni 
est€ considerat și ca o colonie cooperatistă iar Diamant în- 
suşi pomenit de către profesorul: Mladenatz în „Istoria Gân- 
dirii Cooperatiste” ca un: premergător al cooperaţiei și al 

“socialismului. = - 
Tot a- o. experienţă apropiată. de cooperaţie consideră 

Falansterul din Scăcnii şi N. Deleanu, un biograf al lui Thco- 
"dor Diamant. lată ce spune N, Deleanu despre Diamant şi 
Bălăceanu: - pu. 

„Prima grijă a celor doi premergători. ai socialismului în „România, a fost sii construiască în „jurul conacului dela Scăeni; un' careu de locuinţe cum sunt la vechile mânăstiri. In aceste locuinţe locuiau jovarăşii, termenul e vechi, din falanster. Se respeeta deci întoemâăi "Programul avhiteetonic al lui Fourier: serii, rupe, cuadraute, Şi „azi se mai văd la Seăeni urmele acelor construeţii. . . o. „Falansterul avea la bază sistemul. asociaţiei între in- divizii producători — un tel de cooperatism. Se muncea în comun; dar după anumite gradaţii, conform averii fiecă iruia și se împărțea vrodusul proporțional eu capitalul adus. În asociaţie. _ 
„Spre a se ajunge. la această alcătuire li sa dat. slobo. zenie țăranilor din & Sciteni. Cei doi conducători au: adus.oa aport pământul; iobagii, vitele, iar ţiganii brațele de muncă m total aproape 400 familii, cu 2000. de suflete s'au asociat. nii $ sau îndeletnicit cu meseriile, alţii cu agricultura, iar jar ovizionarea era ictaceliă Pământul, moşia, deşi: paree- dat, i senit proprietatea comună a: . a În- 

divizia i nă i falansterului, nu a în 

- Experienta aceasta încercată - în cuprinsul țării Tomâ- nești deşi a -durat mai puţin decât. un an. este pentru nai mai. mult decât ințeresantă: pentru că pare a îi fost cea dintâi transpunere pe teren, din. lume, a planurilor fourieriste. | 

Experienţa aceasta încercată 
eşti este întâia deci în , Ordinea istorică; numărul însă. al 

p 
"7 , - 

în cuprinsul țării româ-
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" comunităţilor tourieriste create mai “târziu de elevii, lui Fou- 

rier, în toate meleagurile, deşi tot vremelnice, este. destul 

de mare.. - - Es 

Terenul de experienţă este America şi. anume  Statele- 

Unite. . A — 

 Fourierisriial a fost adus la New York de Albert Bris- 

bane din Paris, în anii 1832 și "1833. In 1840 „el publică 

„Destinaţiunea socială a omului”, un "rezumat 'al „doctrinei 

fourieriste. Face o intensă propagandă ziaristică pentru ideile 

sale și asociază la acţiunea sa numeroase . personalităţi de. 

seamă. Criza din America dela mijlocul veacului al XIX-lea 

Şi mișcarea antisclavagistă favorizează “această propagandă. 

Numeroase societăţi fourieriste iau naștere în diferite state 

ale Americii de Nord şi de pe urma lor se alcătuigsc falange, 

cu un număr de asociaţi mult mai redus: decât acel cerut de . 

Fourier şi un mare număr de iâlanstere în care se învestesc 

capitaluri nicăeri îndestulătoare: Falansterele acestea £ 'au' avut 

e scurtă durată. - a . a 

Comunitățile Oweniste, create. de Robert Owen şi par- 

tizaniii săi, îşi” găsesc sălășluire tot în. Statele Unite unde 

„Robert Owen cumpără în 1824 pământurile şi inventarul - 

unei comunităţi religioase- comuniste, mai vechi, acea a'rap- 

piştilor, | New Harmony. în. Indiana. Coloniștii lui Owen gă- 

sesc/aici case gata. mult pământ cultiv 

vii şi livezi. 800 persoane răspund la apel. 

vine * în America. expunând modelele comunităţilor propuse. 

Amestecul de persoane din: clase diferite; carăctere şi profe- 

iuni variate, idealiști. și aventurieri, “aduce după sine: des- 

binareân comunitate, “nehotărîre în lucru şi conducere. In- 

tenţia lui Owen de a stabili "coloni 

niste, nu reuşeşte. 'Certuri pentru constituţia comunităţii. 

certuri religioase şi de tot soiul isbucnesc. Comunitâtea 
după 

câţiva ani se risipește. Aceiaşi soartă o au şi «celelalte că 

periențe din Statele Unite, în număr mai ?mic decât cele Îcu- 

rieriste. Owen însă, în cele trei rânduri în care a vizitat 

, . p 

lul_lui Owen care 
at,” numeroase ferme, 

ii numai pe “baze comu-
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clerici şi laici, 
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Statele Unite, a contribuit mult la răspândirea. ideilor sale 
cooperatiste şi socialiște. . 

= Com unităţile Icariene create de Cabet şi discipolii săi 
în anii: 1848 și următori:- Texas „Nauwo, Cheltenham și lowa 
au-o soartă grea, în contrazicere cu marele” răsunet pe care 
propaganda lui Cabet â avut-o. în Franţa nu numai prin ro- 
manul său „Voiajul i în Icaria, dar şi prin înflăcărata să 
oratorie. .  -.. : . Ri -: 

Toate: aceste îndrăzneţe și idealiste încercări, ale pre- 
mergătorilor, au: avut: parte totuşi de. multe bunevoinți, de 
lucru harnic şi cinstit, de jertfe de since şi chiar. de. realizări 

“însemnate şi aducătoare de. învăţătură. Destinul lor a fost însă pecetluit prin însăşi” micimea experienţei, prin izolarea 
de iume, prin lipsa de legătură cu evoluţia generală a socie- tății, într'un cuvânt prin caracterul -lor. utopic. 

Mai lungă, mai * interesantă, și plină de miez -a fost viaţa în alcătuiri comuniste ale sectelor religioase cari, dea- semenea, în Statele. Unite 'ale Americii şi-au găsit existenţa. O scurtă introducere, înainte -de a. trece- la viaţa acestor secte. 

x . -_ . : 
+ + 

Luptele. religioase din evul mediu — în care migrau nu numai teologii,. profesorii, studenţii, călugării de felurite ordine, ci și masse de credincioşi, dintro țară într'alta, au dat un ton. amestecat vieţii spirituale“ a: acestui. ev întune- cat şi bântuit de nenorociri de tot soiul. | Disputele. religioase, atacurile. îndreptate împotriva papei, acuzările reciproce de cretism ale grupelor îri luptă, apariţia şi întărirea. luteranismului şi calvinismului : — dau 
tă de: pură spiritualităte. - | 

“fost însă economic, s0- . cial şi politic. Deaceea, ele au prins în mreâja lor pe: îm- - păraţi și principi, negustori, meşteşugari,. citadini şi. țărani, învăţaţi și: neştiutori de carte. Deaceea, după 

po a N



clase, au luat forme şi tendinţe deosebite aceste frământări. 

“In țările „cu meșteșug desvoltat, cu manufactură în 

“ ființă, cu. industrie întinsă, bazată pe societăţi pe acţiuni, cu. 

masse de proletari, schismele religioase au luat forma orga- 

- nizaţiilor de luptă în analogie cu cele âle proletarilor. de azi. 

lar forma dominantă şi socială. către care sau îndreptat 

mişcările țărănimii şi claselor muncitoare din evul mediu, a 

fost acea'a comunismului religios, un comunism primitiv, mai 

mult de cisum decât de. producţie. --- - 

“In extaz, dar și în lupte, massele în suferinţă. așteptau 

scoborârea paradisului pe - pământ, împărăţia de o mie- de 

ani — chiliasmul, dela chilios, în. grecește, numărul o mie. i 

Economia vremii și mistica acestor secte, paşnice și - 

luptătoare, le descrie cu profunzime ştiinţifică şi distins ta- 

lent literar Karl Kautsky, - - | 

In Italia mişcările împotriva papei, revoltele țărănești 

de rețormă, de avânt democrătic şi comunism înarmat, se 

perindă în veacul al XII-lea şi al XIII-I6a. Figurile ilumi- 

nate de rugurile pe. cari au fost arşi, ale lui Arnold de Bres- - 

cia şi Dolcino, dau un colorit. romântic acestor. mişcări. Se 

rânduesc în cursul veacurilor pe lângă -Valdensii 7 și . iraţii 

apostolici din părţile italiene, Begharzii din Flandra și Bra- 

bant, Lolharzii din Anglia, Hussiţii şi Cimuniştii. din Bohe- 

mia. Kautsky descrie pe- larg comuna din Minster dela mij- 

locul veacului al XVI-lea, cu o “aşezare comunistă mult de- 

făimată de 'istoricii oficiali, o comună ca aceea de. mai apoi 

din Paris în 1871. care şi-a condus destinele unei organi- 

zări politice inovatoăre înăuntrul unei cetăţi. asediate. având 

același sfârşit de. masacru “al luptătorilor răpuşi. Miinsterul 

are drept conducător de sectă pe cel de ai treilea Toma al 

premergătorilor, pe 'teologul sectar şi eretic, Thomas Mliinzer. 

Timpul a așternut vălul de potolire peste luptele reli- 

gioase. Secte şi secte comuniste religioase au continuat să 

se ivească însă şi în - - veacurile următoare: şi . în frunte cu 

mistici, extatici, inspiraţionişti 5 să creeze, asociaţiuni, comu- 

7 e po.



„miste religioase, de 'Quakeri şi Shakeri, cari în aplecări, scu- 

> “turări de trup, dans şi cântece adequate: își îndeplineau - 

slujba religioasă; de unde și numele lor. - 

Tot Statele Unite din America au fost locul de aşezart 
al acestor secte. Se - . 

- Harmony, Zoar, Aurora, Oneida, iată” nume de comuni- 
tăţi. Unele din ele datează dela începutul veacului al XVII- 
lea, dintre care, Amana.a avut o- viaţă de multe decenii şi Sa . 
apropriat ue zilele- noastre. 

. o ” îi e 

- â * 

O comunitate, una singură provenită din rândurile Ana- 
baptiștilor din evul mediu, cea mai răspândită sectă. din 
Germania, a avut o viăţă de secole şi interesează prin pere- 

“şrinaţiunile parcurse şi țara noastră*), . 
E. vorba de secta Huteriştilor, “care a fost înfiinţată în 

1527. de ţărani și i meșteșugari din Wiirtenberg, Baden și Si- 
lezia: - 

“Numele de Huteriști se trage dela fratele” Iacob. 
Hueter, pălărier de meserie, „minunat slujitor al evanghelici” 
în comitatul Tirolului. care le-a dat prima constituţie. 

Cronica” sau Denkbiichel- -ul, cartea de amintire, a acestei 
„Comunităţi a Huteriştilor, al cărei început porneşte din 1592. 
„a fost publicată la Viena până la data _de 1785, iar conti- 
nuarea, până în anii războiului trecut care se credea pier- 
dută, a tost publicată de Robert Lieîman în 1922. 

Comunitatea aceasta mai trăește şi'azi (1937) în Canada. 
Liefman spune că în afară de cronica pomenită, se mai gă- 
'sește_ la Huteriști -o descriere specială a popasului lor prin 
Valac ia și „Rusia. , RR Ea 

- i E . ÎN . _ 

7 

=) Am oxDus, | = pentru întâia oară istoricul acestei secte 
ca Și a scetelor comuniste religioase din evul mediu, indi- când izvoarele de care nam sluji mân de îndată; după înfii îit în îmstitutul Sora 

in umăr. de fondatori, nțarea sa în fata unui restrâns
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Viaţa comunităţilor Huteriste a fost.mai mult. decât pe- 

ripeţioasă. Alungaţi rând pe rând de prigonitorii lor, acești 

comuniști, mistici și idealişti peregrinează în cursul veacului 

al XVI-lea și al XVI-lea prin Tirol, Silezia, Moravia, Aus- 

tria și Ungaria, .spre a se opri-0 parte la Alvintz, în Fran- 

silvania, în 1763 şi a FUGI APOI DE ACOLO SUB CONDU- : 

CEREA LUI IOSEF GOR, IN 1754, IN VALACHIA, UNDE - 

" AU AFLAT CĂ EXISTĂ LIBERTATE RELIGIOASĂ. | 

Istoricul lor, Lieîman. spune că IN-NOEMBRIE.- 1767, 

HUTERIŞTII AU AJUNS LA BUCUREȘTI, primiţi de un 

german din Capitală, Iacob Friederich Woelil, -care le-a in- 

dicat ca teren de aşezare, localitatea Terezirla” (Cioro- 

gârla ?), unde au trăit în bordee de pământ, în lipsuri ŞT 

boală, în viață comună, până în Aprilie 1770, când generatul, 

rus Semctin le-a ușurat plecarea în Rusia Mică. In această 

regiune rămân” un timp mai lung. schimbând adeseori-for- 
- 

"mele de proprietate. - Aa NI 

Pe la începutul. veacultii al' XIX-lea grupuri reduse de 

“Iraţi huterişti. câri s'au mai putut menţine în Rusia. trec: din 

pricina obligativităţii serviciului militar în America şi se 

stabilesc în regiunile Dakota și Missuri. unde şi-au continuat 

traiul în comun până" în ajunul marelui război din 1914.- In 

conflict cu autorităţile -americanc: tot din pricina serviciului 

militar. secta huteriștilor se mută în Canada. a cincea țară a 

- migrațiunii lor 'dela pornirea din Moravia şi se mai găsesc 

încă şi azi acolo în patru 'curți irăţeşti şi săteşti la Raymond. 

în Alberta. 0 zi i 

Liefmân. care i-a vizitat. aduce laudă acestor țărani şi 

rându-şi comtni- 
meșteșugari cari în decurs de 400 ani. păst i 

tatea, au trecut prin patru țări de limbă, diferită. ungară. 

română. rusă și americană.. şi şi-au păstrat limba de origina. 

„EL spune despre dânșii: - p | . 

ități j "oamenii s'au” condus întov- 
„„In comunitățile huterisie, oamenii sau „co las înot 

mai "după regulile fondatorilor de acum ani e 

nici o proprietate privată, nici măcar asupra lor. 

7
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cari le poartă; Fiecare familie îşi are odaia de dormit, toate 
celelalte cuprinderi ale clădirilor sunt comune. Femeia ca- 
pătă la naştere un pat, în camera nouilor născuţi. Copiii dela 
vârsta de doi ani jumătate vin în așa numita Şcoală mică 
sau grădină do copii, sub supravegherea mamelor şi a Su-. 
rorilor de şcoală. La 6 ani intră în şcoala mare sub Supra- 
vegherea unui învățător. „7 - 
_ „Instituţiile spirituale. şi “cele lumeşti ale comunității 

“sunt conduse ca şi în evul mediu de un slujitor. al cuvân- 
tului şi al nevoilor zilnice. Conducătorii sunt aleşi dintre 
bătrâni. Pământul şi uneltele de muncă, vitele, sunt toate propriotafe comună, . - ii 

- „lfiecare comunitate are un împărţitor care se ocupă cu repartizarea consumului, fiecăruia după trebuință. - „Fraţii -huterieni sunt singura comunitate cunoscută, 
care abdicând del? comunism în anumite intervale de timp, a revenit la comunism, ecea ce înseamnă că în lunta dintre » proprietatea privată şi comunism, acesta din urmă a învins“, 

Hillquit, istoricul din Arherica al comunităţilor - sectare 
şi utopice ajunge la încheerea, după amănunţita lor cerce- 

tare, că prin viaţa în comun nu piere hărnicia, nici varietatea - 
lucrului şi inventivitatea- şi că dimpotrivă, cultura sporește, 
educaţia şi energia se întăresc, spiritul de- cinste. și -morali- 
tate cresc și, ceea ce e-mai interesant, viaţa individului, lon- 
gevitatea, sporeşte. . :. a 

Experiențele. trecutului nu mai pot reveni. Economia so- 
cietăţii de azi şi formidabila cunoaştere știinţitică a proble- 
melor sociale nu mai îngădue utopii; cu atât mai puţin. lupte "și secte religioase. Nu mai îngădue cofnunism de consum şi "cu atât mai puţin de producţie. în miniatură. Integritatea sta- 
telor și .interdependenţa lor, cer soluţii integrale:.şi, dacă se poate, pretutindeni aceleaşi. ”- | a 

Interesul însă nu numai istoric, dar şi de învăţătură | 
practică ne-a. îndemnat a:.cerceța acest trecut,. spre -a ne instrui din experiențele şi doctrina premergătorilor  comu- 
niști, socialiști şi ai cooperaţiei . — | 

— a
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„CE FEL DE COOPERAȚIE SE ADAPTEAZĂ ULIȚEI: 
- EVREEȘTI 

Legile aşezării gcogratice ale ctno şi demografiei, ale 

psihologiei, culturii.. vieţii sociale”şi economice evreeşti de 

„pretutindeni au fost formulate şi verificate de sociologi „şi 

statisticieni. Aceste legi îşi găsesc apjicare și asemulire și în 

jara noastră. ! - 

Dar” fiindcă noi. cunoaştem “ulița evreească. “ din viaţa, 

ziinică, din “trista realitate, renunțăm pentru moment la ajui- 

torul cifrelor, diagramelor * “şi textelor. : 

Următori acestei cunoașteri. constatăm că aşezarea geo- - 

gratică a evreilor din 'regatul vechi -ufmează pe. cea a ţă- 

rilor cu o structură economică, analogă - şi că e lesne de 

circumscris. - | 

Populaţiunea evreească se igrămădeşte în anumite 

provincii şi. localităţi și cu deosebire în orăşele şi oraşe; - 

purtânii o. caracteristică curat orăşenească. o 

Foarte rară în Oltenia, cu puţină desime în Muntenia şi 

Dobrogea, grămădită mai mult în Moldova, aşezarea popu- 

laţiunii evreeșşti se concentrează în toate capitalele de județ. 

în toate oraşele Moldovei. O superioritate numerică în Mol-, 

dova și o cifră care tinde spre 100.000 în- Bucureşti. jată 

aşezarea evreilor în regatul vechi. 

“Migraţiunea lăuntrică s'a desăvârșit după războiul din 

1920; a pornit din "sate la orăşele, din acestea spre orașe 

şi. din orașe spre capitală, cu “drumul prelungit spre Galaţi. 

„j E N . -
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şi București. Migraţiune cu un curs ascendent, care a atins 

în anul când sunt scrise aceste rânduri, un-- punct de sta- 

bilizare.. . - n . 

In oraşe, spre deosebire de trecut, evreii. sunt răspândiţi 

astăzi în mai toate cartierele şi ocupă, ca negustori, centrele 

- comerciale şi ca mici negustori şi meșteșugari periferiile ora- 
“elor din: Moldova. - 

Dar cu toate că Ghetto-ul a dispărut, aşezarea evreilor 

înlăuntrul orașelor urmează încă, tradiţia şi nevoile vieţii, 

— cu. preferinţă pentru anumite străzi şi cartiere în -care. îşi gă- 

sesc' sălășluire clasele mijlocii, sărăcimea și lumpen-proleta- 
“viatul, care le domină. 

"Oraşele mai mari din Moldova continuă dstiel « să păs- 
treze- cartiere evreeşti, cu aspectul lor specific şi în Moldova 
de. sus cu grupările de sinagogi în Centrul acestor cartiere. 

Carateristicile de rasă, studiate de uiiii, clasificate de 
„alţii şi formulate de antropologi, obiectivi sau rassişti,. păti- - 
mesc toate prin şubrezenia lor. * 

At îi greu să. intrăm. în tainele problemei “de rassă. Şi 
evităm cu tot dinadinsul de a stărui acum asupra. antropo- 

„logici în legătură cu problema ce desfășurăm. 
. Problemă evrecască prezintă în. toată lărgimea şi adân- 

cimea.ei o singură Caracteristică pregnantă şi dăminantă în 
acelaș timp. 

Evreii noştri au toate calităţile şi “defectele, nu ale rassei, 
ci ale populaţiunilor orășenești, întrucât istoriceşte s'au des- 
voltat numai în oraşe. - N 

lată de ce. şi demografia evreilor români nu poate pre- 
zenta alte aspecte decât ale populaţiei orăşeneşti în genere. 
| Mult lăudata prolificitate evreească. a intrat în domeniul 
basmelor. Natalitatea evreească este azi tot-atât de 'scăzută 
ca a orăşenilor de preiutindeni și în multe orașe din: România 
sub media natalității generale. - 

Morbiditatea și mortalitatea « se : menţin la cifre. inferioare 

D “ N



  

celor generale, fără a putea dai totuşi, din pricina natalității 
mereu scăzute, un plus notabil.de populaţie:. - -- : 

lată acum şi componența evreilor din regatul vechi în 
clasarea economică 'a țării.” 

In agricultură nu avem evrei: decât în creşterea. vitelor. 
și cultura viei, aceasta în unele părţi mărginaşe “ale orașelor: 3 

și în multe orăşele din: Moldova. „- - - | 
In fabrici, în industriile n mari, „mai puţini evrei; mai nume- 

roşi în industria mică. 
In meşteşuguri destui evrei; însă “în continuă scădere. . 

Progenitura meşteșugărească scade. în proporţii mari. În 

Bucureşti şi în multe “alte logalităţi mai sunt: foarte puţini 

ucenici evrei la meșteșugarii evrei în fiinţă. Munca evreească 

nu s'a adaptat încă la inovaţiunile tehnice.  Cărăuşia- “veche 

e în scădere, șoferii evrei- încă puţini. Lăcătușii, fierarii, ală- 

marii evrei. se subţiază. In electro-tehnică, “instalaţiuni de 

apă, şi canal ca şi în metalurgie în genere sunt încă rari. 
În. schimb, populaţiunea evreească dă un mare: număr 

de funcționari de comerţ. şi de bancă, de mici negustori cu 

Sau fără prăvălii, pauperi şi declasaţi de tot soiul: Toate. a- 
Cesiea fără a mai „pomeni de comercianții mari, industriaşi. şi 

bancheri, . * - 

Răspândirea ideii. coopărătsite în' viaţa şi uliţa evreeas- - 

că, prezintă aşadar, din pricinile. de mai sus, mari greutăţi. 

Cooperaţia de “producţie care întâmpină în faţa sa ob- 

. Stacolele industrialismului şi ale capitalului bancar se des- 
voltă încet şi în alte ţări în. împrejurări mult mai prielnice. 

In mediul 'evreesc. slabă nădejde pentru o  cooperaţie de 

Producţie. . e 
Cooperaţia de producţie. meşteşugărească ar întâlni, fi- 

teşte, mai puţină rezistenţă în mediul economic al uliţei. 

evreeşti, dacă -ar-fi croită în margini, modeste. 

Pentru moment educăţia în această direcţie ar îi folo- 

sitoare; pornirea.Ia realizări, în timp, încă inoportună. 
Cooperaţia pentru procurarea de unelte și materii prime
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pentru meştesugari ş şi de desfacere în comun a produselor - 

lor în directă legătură cu una de credit are cei mai mulți 

sorţi-de izbândă. Spre această realizare trebue) să se con- 
centreze „pregătirea cooperatorilor. Cât: priveşte cea mai de: 
seamă dintre formele: muncitoreşti. de - „cooperaţie, cea. de.. 
consum, ea s'ar izbi în ulița evreească de aglomerarea în 
oraşe şi orășele 'a: atâtor- mici negustori, nevoiaşi şi în să- 
răcie, cari la rândul: lor ar trebui ei ajutoraţi spre a-și putea: 
duce existenţa. | 

Preocuparea de căpetenie „deci, a “cooperatorilor evrei 
rămâne deocamdată numai „cooperaţia, de credit, care a prins: 
în spaţiu şi va persista” în timp, cu 1 foloase evidente pentru 
uliţa evreească. 

N 

Şi fiindcă uliţa evreească. nu are- un caracter specific: 
“altul decât-cel orăşenesc, elementele evrebști trebue să se: 
confunde în massa comună orășenească, prin înfrăţirea cu 
toate celelalte pături producătoare, “din clasele mijlocii "şi 

- cele proletare, fără deosebire de credinţă. şi de nație.  * 
Numai astfel cooperaţia evreească va putea trăi, va în- 

„Hori şi se va consolida în linia timpurilor, în. spiritul de as- 
cendenţă a omenirii și în „Concordanţă cu ideologia și cu 
practica cooperaţiei liberă “de pretutindeni. 

- 

 



- INDRUMĂRI PENTRU. COOPERATORI  . 
— Cu prilejul creării şi îiințării de cooperative de credit 

“în uliţa evreească — 

Imprejurări prielnice şi oameni. deopotrivă pot conso- 
lida bunele principii în bloc de marmoră, care să scruteze 
veşnicia. - E 

Şi împrejurările rele şi oameni: : deoțiotrivă de răi “le pot 
fărâmiţa până Ia fire de prat. împrăștiate fără urmă de vântul 

soartei. _.. -. Pi -. 

Principiul într” ajutorării Care stă la temelia cooperaţiei 

e străvechi în ordinea biologică şi -socială. . 

Vremurile din'urmă au dat ființă, pe toată întinderea 

globului, unei 'reţele de cooperative de producţie, consum și - 

credit, cu priceperea și cunoașterea țelului final al socializării 

-masselor producătoare'şi a omenirii. pa 
Părinţii acestei cooperaţii n'âu pornit în creaţiunile lor | 

dela. regulile eticei curente sau ale filantropiei, ci dela price= 

perea nevoilor masselor producătoare și “dela adâncirea ştiin-" 

țifică a legilor economiei sociale.: . 

Părinţii cooperației aparțin, 'deavalma, stângei “radicale . . 

4 economiştilor, — sunt! precursorii „socialismului științific. 

lar utopia lor, pe unde .se găsește, a. germinat şi fructificat- 

„Acest socialism _ 

lată de ce şi 'cooperaţia, cu toate că a tost acaparată 

pretutindeni de oficialitate și de stăpânirea de clasă; bagate- 

lizată de pseudo- “democraţii politicăriei banale şi utilizată de 

Paraziţii ştiinţelor sociale, spre a o încadra în dubiul atâtor 

r
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„teorii de opreală, potolind avântul ei spre morala şi_idealul 
„către care-tinde, — nu s'a întărit pe temeliile ci proprii decât 

în acele. meleaguri.unde spiritul proletarian modern și oa- 
menii de ideal social i-au dat trăinicie. - ! - 

Populaţia evreească, din. vechiul regat, care abia în 
- anii din urmă a ajuns la cunoaşterea principiilor coopera- 
tiste, a dat viaţă deocamdată -cooperativelor de credit, cele 
mai "puţin adequate. ţelurilor finale ale cooperaţiei; 'dar, în 

„schimb, cele mai potrivite structurii economice ale acestei 
populaţii. N a 

„Populaţia evreească din vechiul regat aparţine, în ma- 
joritate, claselor mijlocii, cu tendința. negativă spre “proleta- 
rizare şi: cu slăbiciuni constituţionale cari o duc mai repede - 

„spre pauperizare, în vremuri de clătinare. socială. _ 
„lată de ce linia'de margine dintre cooperaţie, pe unde a 

apărut, şi îilantropie e greu de. trasat, - - E ia 
„Băncile de credit cari au luat ființă, în uliţa evreească, 
"au fost primite de unii ca un fel de nobilă pâmană, sau într'o 
mai delicată postură, de alţii, ca o societate de ajutor reci- 
proc pentru caz de boală. . : - . i 

Cu atât mai lesne au fost primite cooperativele de credit 
apărute în ulița evreească, . sub . aceste întruchipări, cu cât 
ele- au fost subvenţionate și tutelate de coreligionari evrei de 
peste ocean. e m Ia 

| O ieșire din impas, dir câmpul tutelării şi al filantropiei 
se impune totuşi dacă această cooperaţie vrea .să cores- pundă spiritului cooperaţiei libere. 

Vrednicia unei conduceri înțelepte va aduce o îndrep- „tare tot mai spre stânga a credințelor şi o împrospătare a „Cooperaţiei, de nouă bună vestire, din isvorul limpede și viu al cooperaţiei din răsărit şi. apus, al aceleia care prin proprii puteri, Prin. curăţia sufletească şi ' demnitatea . conducăto- „rilor a ridicat buna stare a claselor producătoare, - -? .- Singura garanţie de real cooperatism şi în uliţa evreească . 

“ i e
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este o conducere radicală prin” conducători, care să-şi po-': 

trivească viaţa lor- publică şi _personală acestui radicalism. 

Cooperaţia de credit nu. poate “fi asemuită cu o bancă, 

precum nici cea de consum cu o tejghea. . - - 

Nu odată s'au văzut, aiurea şi la noi, cooperative de 

producție degenerând în întreprinderi de exploatare a muncii, 

cooperative de consum în negoţ de speculă şi cooperative de 

credit în cuibare de camătă. — 

Pentru consolidarea în spirit. social, a cooperativelor 

de credit de curând. înființate şi îndrumarea cooperatorilor 

„spre eliberarea lor economică: culturală, socială şi politică în 

directiva de urcuş a. vremei, „chemăm luarea aminte a tinerei - 

cooperaţii evreeşti. a
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ANTISEMITISMUL ŞI INCEPUTURILE COOPERAȚIEI. 
IN ROMANIA a 

p. C. Butculescu - — Dr. C. Istrate 

= 

Dimitrie C. Butculescu şi Dr. C. Istrate. 

Caracieristica amândorura este că au înţeles cooperaţia : 

orășenească, ca un mijloc de creare a mheșteşugurilor. şi co-- 

„merțţului român, cu înlăturarea elementului evreesc,--Acţiunca. 

lor, cu deosebire aceea-a.lui Butculescu a avut o pecete an- 

intre premergătorii “Cooperaţiei din România se numără 
.r 

tisemită. Pe vremea când a creat şi lucrat Butculescu peritru-- 

cooperaţie şi. când Dr. Istrate i-a dat mai târziu ajutorul de, 

om de guvernământ, deviza ultra: naționalistă din România 
a. - 

a fost: „nici un ac dela jidan”. a 

“Este de “prisos să stabilim că. împotriva economiei s0- 

ciale cu legile ci, precum; și a: „mersului ei. progresiv, nu se 

| poate lupta cu atâta uşurinţă. a . 

In vechea Țară Românească. evreii au fost purtătorii 

progresului economic şi social, care şi-a-făcut drum, spărgânid 

toate zăgazurile reacţiunii. Evreii au fost purtătorii, regene- 

rării economice a acestei. țări, cu toate piedicilefce s s'au Opus - 

desvoltării, prizi prigonirea . cu deosebire a elementelor pro- 

ducătoare evreești. Evreii au fost purtătorii comerțului în tre- 

cerea Ţării Româneşti delia regimul schimbului în natură la 

cel în bani şi tot ei mijlocitorii comerţului dintre Lipsca. şi 

Moldova; după cun comercianții neaoşi români au. mijlocit 

o - 

legăturile comerciale dintre Braşov . şi Muntenia. Evreii au 

transformat grânele românești în aurul căre a slujit la pre-
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facerea modernă a Statului. ET. au creat _meșteşugurile în "timpul când niodernizarea țării n'a găsit încă pregătiţi pe „ Vechii. meșteșugari creștini. Evreii au învelit cu tablă tur- nurile bisericilor, au turnat în aur şi argint icoanele, au săpat în metalul dur peceţile Statului, au croit fracul. bonjuriștilor şi rochiile moderne ale-cucoanelor. Au cioplit lemnul: şi ferecat cu fier căruțele țărănești; au încălţat în cisme și au lucrat _cojoacele .și căciulile. țăranilor. Ei au introdus cu truda unei vieţi de primejdie și sărăcie comerţul mic, cu -atâtea folosi- toare articole “pentru reînoirea vieţii ţărăneşti, în mediul rural. Sa i E a 
lar între mijloacele pentru Prigonirea elementelor: pto- . „ducătoare €vreeşti a apărut, odată 'cu. Butculescti Şi Coo- peraţia. : Da E 

creiat,- evoluţia şi atâţia alţi. factori” subiectivi “neprielnici, îi - scot încetul cu încetul. „Cooperaţia „Care. se -părea--că: se „ndreaptă contra lor, ma tost aceea Care i-a răzbit.: Dimpo: | trivă, către Cooperaţie se îndreaptă astăzi elementele 'pro- _ ducătoare evreeşti; iar împotriva -cametei se ridică cu mân- drie şi tărie cooperaţia de credit Orăşeneuscă, creiată, tocmai. de aceste elemente, în spiritul de înţelegere şi înfrățire cu i „Întreaga Cooperaţie română “şi mondială. i e 
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— FAMILIA ŞI COOPERAȚIA - —- - 

Cooperativele nu sunt numai asociaţiuni pentru apă-  “ 

rarea intereselor materiale: ale indivizilor, ci mai presus de- 

toate comunităţi etice, nu însă. ale eticei curente a școalelor 

și religiilor oficializate, ci ale acelei etici pe. care.- chiar în 

această scriere au definit-o: etica socială, în care. individul 

încorporează idealul său de viaţă şi de mai: bine. înlăuntrul 

colectivităţii care își pregăteşte viaţa socializată de-mâine. 

* lată dece problema educaţiei face parte integrantă din 

activitatea cooperătistă, dar nu numai a educaţiei strict teh- 

nice şi de administrare a bunurilor comune, cu alte: cuvinte 

a intereselor, zilnice, ci aceia de “esenţă veşnic umană, cu 

risipirea - prejudecăţilor şi .contrarietăţilor dintre indivizi și 

popoare, cu statornicirea înţelegerii frăţeşti înlăuntrul obştei 

și a egalităţii de muncă, folosință şi bucurie a tuturor indi- 

vizilor,indiferent de credinţă şi de origină... 
. x: 

Strădania liioastră în această directivă, înseamnă deci 

pregătirea de cadre, a celora de azi ca și, acelora de mâine, . 

înseamnă'.a prinde părtaşi nu numai pe bărbaţi, dar și fe- 

_meile, tineretul, întreaga familie, înlăuntrul practicei şi edu- 

Caţiei  noui, cooperatiste, cu toate postulatele ei de călăuză. 

administrarea în comun a economiilor, a consumului şi pro- 

"ducţiei, potrivit formelor. fiecărui fel: de cooperare. 

Nu este nevoie de'a insista în ce priveşte partea prac- 

tică, asupra rolului enorm pe care-l joacă femeia cu deose- 

bire în cooperaţia de consum și pe care tineretul Par putea
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avea în cele de credit, prin practica” economiilor: şi în direc- 
tiva scopurilor ideale: lărgirea educaţiei cooperatiste; a 
ideilor de înir ăţire între popoare, printre femei şi tineret; 

* “ Indemnul nostru se îndreaptă, așa .dar, către toţi aso- 
ciaţii cooperatişti — de a. deveni pionerii idealului  coope- 

-„ ratist, de a- 1 face-să răzbată înlăuntrul! masselor largi meș- 
teşugăreşti, muncitoreşti : şi ale salariaţilor; de: a introduce 
literatura cooperatistă în sânul” familiilor lor, de a o ceti: 

IS copiilor, de a-şi aduce. iamiliile la adunările-culturale, la 'ser- . 
bările și întrunirile cooperatiste, de a face: familiile, şi prin. 
ele obştea “întreagă, eiectiv solidare. la viaţa cooperatistă, 
înoitoare şi sălvatoare. m



Lă ă . 

O sută de ani dela Rochdale 
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Precum legendele, partea de mit, iantezie şi înflorire pă- 

und mai adânc în popor, decât istoria veridică, tot astiel 

a pătruns în cooperaţie, în elementul popular al ei, mai mult 

partea legendară a Rochdalului. a 

Iată cum descrie istoricul pionerilor din Rochdale,- Holy- 

vake, deschiderea prăvăliei din Uliţa Broaştelor, „într'o 

Sâmbătă mohorită de Decembrie”, acum. o sută de ani. 

„Printre. negustorii oraşului circulă svonul că s'a ivit o 

concurență şi mai* mult din curiozitate, ei se îndreaptă spre 

Toad-Lane, "(Uliţa Broaştelor), pentru a vedea duşmanul 

apărând. Dar se părea că acestuia îi era ruşine să apară. a 

. „Câţiva dintre cooperatori s'au adunat pe furiş, pentru - 

a asista ia începerea „afacerilor” şi stăteau într'o cămăruţă 

joasă şi tristă din -dosul magazinului,. ca. niște conspiratori 

în pivniţile Parlamentului, întrebându-se cine dintre ei va 

“avea îndrăzneala să deschidă. dugheana; altul nu vroia să 

iie văzut la ridicarea obloanelor. Era însă: prea târziu ca să. 

se mai poată da înapoi. Insfârşit un câmarad: îndrăzneţ, fără - 

“a se îngriji de „ceea ce se va zice”, ridică obloanele şi în câ- 

teva secunde uimi Toad-Lane-ul. 7 e 

„In noaptea în care se deschise magăzinul cooperativei, 

o mulţime de ştrengari din Rochdale, au venit la “Toad-Lane 

şi căutară cu îndrăzneală să provoace. Adunându-se în faţa 

porţii îşi bătură joc-de neînseminatele provizii de unt şi zahăr. 

şi strigau în derâdere: „Priviţi, prăvălia bătrânilor țesători. - 

Este deschisă | e Si - A 
_. 

, : - ” 

x
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lată acum şi alte episoade: minunate. de povestit pentru 
răspândirea cooperaţiei în popor: . pi 

O femeie ale cărei depuneri la cooperativă au fost de 
-50 lire-sterline, a răspuns astfel calomniatorilor cari au în- 
drăznit să afirme că instituţia va-da faliment: 
i „Eu nu am vărsat cooperativei decât un schiling şi 
"acum. posed 50 lire. Dacă asociaţia se va ruina, ea va pierde 
banii proprii şi nu ai altorâ”. ia . 

Mulţi. oameni săraci au: -răspuins acelora care au: încercat 
“să le zdruncine. încredera în cooperativă: ......-. 

„Dacă aceasta va da. faliment, noi. fu. vom pierde ceea 
„ce avem acolo, căci. de mult am. recăpătat valoarea „sumelor 
“depuse”. - 

Şi multe altele, care toate « se. “pomenesc an cu an, de o. 
“sută de ani, la aniversarea Rochdalului. N 

Dar şi istoria veridică a Rochdaiului -a stârnit cu drept 
“cuvânt admiraţie pentru spiritul de jerttă,- activitatea concen- 
trată şi grija permanentă de instituţie, a pionierilor cari i-au „asigurat Succesul. DI II 

-» „Italianul Luzatti” a “denumit: pe cinstiţi pionieri, stinţi ai 
*cOoperaţiei; iar „orăşelul Rechdale,. este considerat ca Meca 
.a cooperaţiei. aaa - S 

_ Cooperaţia. de consum. din Rochăale, înfiinţată în anul 1344, .a căreia centenar a fost! “serbat și la noi la sfârşitul -anului trecut, a deschis drumul încununat de o. permanentă: „ „creştere, „cooperativelor. de” consum: „din lumea întreagă. - “Principile generale și cele .practice ale Rochdalului _și . » “conceptul social al pionerilor, au rămas un bun al clasei mun- „citoare căreia au aparţinut cu toţii. Pionerii din Rochdale au „aparţinut Chartiştilor, acelor lucrători .Cari prin jertfe au a- “firmat în Anglia, acum mai bine -de ur veac, întâietatea ac- țiunii politice de clasă a proletariatului; a aparţinut socialiş- —. tilor din- şcoala lui Owen, sindicatelor i mutualităţilor Mun, «citoreşti pentru boală. 
"lată principiile generale Şi iniţiale Rochdaliene: _ .



imbrăcăminte, ele. 

„Societatea. îşi propune. să “obţină foloase băneşti şi să 

îmbunătățească situaţia economică și socială a membrilor 

săi, prin constituirea unui capital, divizat în „părţi de câte.o 

jiră sterlină fiecare şi îndestulător petru | a „realiza "planul 

următor: - Ia o E 

-O prăvălie , pentru destacercă „de “produse alimentare, 

Procurarea sau construirea de case pentru acei dintre 

membrii cari vor să se ajute. reciproc, pentru a-şi îmbunătăţi 

situaţia economică şi socială: i - 

| Fabricareă: de măiiuri a căror producţie ar putea, diipă 

socoteala societăţii, să dea -de lucru, acelora: dintre membrii: 

cari hu au de: lucru, Sau cari suieră o scădere continuă a. 
salariilor. - . a T _ 

Achiziţionarea sau  arendarea de terenuri agricole, cari 

să. fie cultivate de către membrii societății lipsiţi de lucru . 
sau. al Căror câştig ar fi neîndestutător”. , , 

„Când va îi posibil, societatea de consum, va intreprinde 

organizarea producţiei şi a“repartiţiei, precum şi opera de 

- cultură întrun mediu propriu,-cu alte cuvinte, ea se va îrans- 

"forma într'o comunitate independentă, în care inleresele tu- 

turora vor. deveni interese comune. . Se va „da deasemenea . 

"ajutor altor asociaţii cari ar dori să întemeeze comunităţi a- 

naloage”. __.. -- 

„Societatea înfiinţează, în localurile sale, o intreprindere 

specială, destinată să facă propagandă” împotriva alcoolis- 

mule”, 

zeci de mii de cooperative, “până azi. sună: 

risturna- Ta stârşit de an, proporţională cu târguiala fă- 

cută în cursul anului. cur dobândă” în acelaş timp, pentru păr-. 
D y 

țile: de asociat; ' 

- neutralitatea politică şi religioasă; - 

“vânzarea numai pe bani. gata.şi pe prețul, zilei; 

_ cântar drept şi marfă aleasă; Ă 

“lar principiile practice Rochdaliene. rămase danie atâtor
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„-. întrebuinţarea unui procent din câștigul anului. pentru 
scopuri culturale; O 

un.vot pentru fiecare-societar, fără referire la miza sv- 
„cială şi drepturi deopotrivă, în cooperaţie, pentru bărbat şi . 

- femeie, DI ae ” ED 
“Progresele cooperativei din Rochdale. au fose repezi... 
Dela cele câteva. zeci. de membrii și lire sterline din 

1844, Cooperativa de consum din Rochdale-a reuşit să adune 
în 1860, 3000 membri, un capital de aproape 40.000 lire ster- - 

„line şi să realizeze un dever de: 152.000 cu un câştig. de 
16.000 lire sterline; iar în 1928 Rochdalul a numărat, cu toată 

micimea -oraşului, 25,000 de membrii, cu un dever. anual de 
O - .*700.000 lire sterline. -. - . - 
„> Realizarea operei culturale a mers tot atât -de repede. - î : 

Alături de prăvălie şi-au găsit aşezare săli de lectură, biblio-__ 
teci, săli de conferințe şi concerte, . -  .. 

O judecată obiectivă, o judecată marxistă a Rochdalutui, 
nu poate duce la proslăvirea necondiționată a acestei, azi 
“istorice, iniţiative. - .- : E a 
„Multe glasuri admirative s'au amestecat în apologia pio- 

nerilor din Rochdale. | N E E ia 
„__* Dintre aceste glasuri; cele mai multe. totuşi au fost ri- 
dicate de către partizanii cooperaţiei pentru cooperaţie, de 
către adepţii armoniei sociale, de către toți acei-părtaşi fă- 
țişi sau ascunşi ai capitalismului, cari cred că pot face din 
cooperaţie, o ancoră de salvare a. întregii omeniri. - | 

Această universalizare a. principiului cooperatist, în 
afara luptei de clasă, afirmaţiunea că muncitorimea ar putea 
găsi în cooperaţie deslegarea problemei sociale, şi-a găsit 
în timpurile mai recente un apostol. în -Ernâst. Poisson din - 

Franţa care -a. proclamat. Republica. cooperatistă, drept un 
nou panaceu: un-concept care să -se alăture conceptului so- 
cialist politic, fără să fie în opunere cu dânsul, ba chiar su- 
perior acestuia. -: e i 

„» Prinxacțiunea sa cooperatistă, prin” punerea cooperaţiei 
N
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în slujba socialismului, prin îmbinarea acţiunii. cooperatiste E 

cu cea sindicâlă şi politică, proletariatul a dovedit că nu se - 

lasă înşelat de o nouă utopie, ” 

In afara luptei de clasă, în afara principiului [undamen- 

tal de cucerire a puterii politice, de către: proletariat, coope-.-. 

rația nu-poate însemna decât un paliativ. 

Cooperaţia sub toate formele sale, a tost astfel accep- 

tată de către puternicile "mişcări socialiste de pretutindeni; și 

numai în 'spiritul lui Marx şi Lenin şi în spiritul atâtor alţi 

conducători şi teoreticieni. Cooperaţia. trebue înțeleasă ca -.: 

- una din puternicite arme de luptă ale proletariatului, cu pers- 

„pectiva unei desvoltări definitive în “statul şi societatea socia- 

listă, cucerite prin sfărâmarea- mașinăriei de stat a capita- 

| lismulu. - N
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