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Povesteşte Oitul... 

Pasul Turaii Roşu... 
Din oricare parte vei veni, dacă sui pe valea 

Oltului dinspre câmpia Dunării, sau cobori 
dinspre podişul Transilvaniei spre pasul Turnu 
Roşu, te încântă aceste locuri ce-şi desvălue 
cu prisosinţă frumuseţea şi bogăţiile. 

Aici, Oltul se sbate furios între prăpăstiile 
Parângului şi munţii Făgăraşului, cufundaţi 
de veacuri sub negura grea a pădurilor, apoi 
coboară printre stâncile colţuroase, grăbind 
parcă să întâlnească mai repede odihnitoare 
şesuri. 

Munţi de marmoră, râuri ce poartă sclipiri 
de oţel, holde nesfârşite, izvoare de ape mine¬ 
rale, codri care coboară cu desişul lor din strea¬ 
şină munţilor până în podgoriile vestite ale 
Drăgâşanilor, cărbunele, petrolul, sarea —■ 
lată comorile ca’n poveşti ale acestor locuri. 

Şi totuşi, prin satele şi orăşelele risipite 1)0 
valea Oltului, pe plaiurile şi vâlcelele Arge- 
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şului şi Dâmboviţei, până mai ieri a domnit, 

pustiitoare, sărăcia. 
Codrii freamătă la vuetul Oltului care iz¬ 

beşte de veacuri Iu peretele de piatră al Co- 
ziei ca îiitr’o uriaşă cetate, apoi (jurge printre 
stânci şi bolovani, împovărat de amintiri... 

Din munţii Coziei până Ia Dunăre se întin¬ 
dea moşia boierului Brătianu. Sute de sate cu¬ 

prindea şi nesfârşită era jalea tăietorilor de 
lemne şi a ţăranilor ce iubeau flămânzi pe mo¬ 

şiile lui, ca şi pe moşiile hiveeinate ale lui Mi- 
halacbe, Penescu, Gabriel Marinescu, Alimă- 

nişteanu, foşti miniştri, călăi ai poporului 
muncitor. Ei stăpiâneau aproape tut ţinutul 
ce se întinde din munţii ParângiJui şi Făgă¬ 

raşului, până în câmpia Dunării. 
In Cartea Oltului, apărută în 1939.^ Geo 

Bogza povesteşte despre Maria lui Ion Fieruţ, 
care trăia într’o casă săi'ăeăcioasă şf pustiită, 

la poalele Coziei. 
„Intr’o după amiază sta în prag eu ochii 

roşii şi umflaţi. 
— Dece ai ochii roşii, mătuşă f 
— De plâns, maică. 

— Dece ai plâns, mătuşă I 

— De foame, maică. 
— Bărbat n'ai, mătuşă? 

— A murit, maică. 
— Dece a murit, mătuşă ? 
— De foame, maică* ‘. 

Moartea prin foamete ~ iată regimul de ex¬ 
terminare la care a fost suiiusă, în trecut, de 
clica burgbezo-moşierească, populaţia acestui 

colţ dp ţară bogată. 

In ţara Loviştei, de unde coboară străluci¬ 
toare apa Lotrului aruneâudu-se vijelios în 
Olt, codrii străvechi se prăbuşeau sub securea 
exploatatorilor români şi străini. Stăpânii 
despuiau munţii cu sălbăticie. Marii latifun¬ 
diari în cârdăşie cu capitaliştii străini pră- 

dau această comoară, 

Xumeroşi ..specialişti*, geografi, etnografi, 

istoriei burghezi au scris despre locuitorii aces- 

tor plaiuri. Spuneau despre ei că vorbesc un 
„gi'ai străvechi* .şi ..trăiesc u viată arhaică**, 
atât de ,,arbaică-' îrehue să sjuinoju, încât cea 
mai mare parte a |iOj>ulaţiei era lăsată în în¬ 
tunericul noştiiuli'i de carte, iar ludeletnicirile 

de bază ale locuitorilor cran cele moştenite 
dela băştinaşii D.aeiei dc odinioară: păstoritul, 
tăiatid lemnelor la pădure şi pluffăritul cu ru¬ 

dimentarul plug de lemn. 

Niciunul din aceşti ..specialişti** de tot soiul 

n’au ară.tat însă vreodată dece oamenii care 

trudeau din greu pe aci erau ..săraci în ţară 

bogată**. 

Veacuri dearâudul Oltul a fost martor al 

suferinţelor poporului. 

Pe malurile lui au trecut armatele lui Traian 

să cotropească Dacia, au venit apoi oştirile bei¬ 

lor turei, iar mai târziu, în timpul primului 

război mondial, soldaţii lui Makensen. Tot pe 

aici au trecut bancherii şi industriaşii francezi, 

germani şi englezi care veneau să se înfrupte 

din averile ţării. împreună cu boierimea şi bur¬ 

ghezia băştinaşă, capitaliştii străini s’au între- 

cut în a jrfui poporul român. 
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Când le ajimgt-a eiiţilul asupritorilor la os, 

oamenii plecau in bejenie, luau drumul codri¬ 

lor. l)e câte ori au pornit să-şi facă dreptate, 
incercările lor au fost îunecate în sânge de ve¬ 
chile stăpâniri. Aceeaşi soartă au împărtăşiţ-o 
şi muncitorii dela oraşe şi din minele de căr¬ 

buni ale regiunii. 
Şi totuşi s’au împotrivit... Graiul lor ,,stră- 

vechi“ şi „domol“ a dobândit adesea tăiş de 
ură împotriva asupritorilor, ca în revoluţia luj 

Tudor, ca în 1907... 
In primele rânduri ale luptătorilor împo¬ 

triva asupririi burghezo-moşiereşti au stat şi 
minerii dela Schitul Goleşti şi muucitoru px- 
teşteni. Comuniştii au fost aceia care le-au 

arătat drumul luminos al vieţii. 
Oltul poartă însă şi amintiri mai noi; el a 

fost martorul uneia din. cele mai măreţe lupte 
ale poporului nostru — lupta de eliberare de 

sub jugul fascist. 
Ca mărturie a frăţiei de arme dintre ostaşii, 

noştri şi ostaşii marii Uniuni Sovietice, care 

ne-au eliberat patria, aproape de malul Oltuliu, 
la Turnu Eoşu, într’o poiană cu brazi se înşi- 
ruesc rânduri albe de pietre pe care strălucesc 

îîtelute roşii în cinci colţuri: morminte de sol¬ 
daţi sovietici căzuţi pentru libertatea poponi 

lui nostru, întru veşnică slavă 

Pe vechile drumuri, oameni şi aşezări noi 

P& drumurile care amintesc despre voevozil 
Ţării Eomâneşti şi. legenilariil meşter Manole 

se revarsă o animaţie nouâ care umple eu iu¬ 

reşul său ţinutul străvechi. 

Acolo pe unde înainte nu trecea decât rare¬ 

ori câte o limuzină a vreunui moşier în drum 

spre conac, astăzi străbat zeci de camioane, 

se eonstruesc căi ferate forestiere, drumuri, se 
înalţă importante centre economice, se cons- 

truesc şcoli, cămine, locuinţe muncitoreşti. 

In anii puterii populare a luat în acest vechi 

tinut o mare desvoltare industria carboniferă, 

petroliferă, alimentară, textilă, forestiera. I^ 

piteşti a fost construită fabrica de tananţi 
, Argeşul“, pe Valea Oltului — fabrica de pla¬ 

cai „A cincea aniversare a Eepublicii",^ s au 

construit numeroase fabrici de produse a,limen- 

tare, s’au deschis noi mine de cărbuni şi mica, 

au fost inaugurate zeci de sta,ţiuni de ma^i 

şi tractoare, zeci de gospodării colective. ^ 

La Câmpulung, în străbuna capitală a Ţarii 

Eomâneşti unde până mai ieri meseriaşii pu¬ 

teau fi număraţi pe degete, se desvolta o pu¬ 

ternică uzină care produce utilaj pentru in¬ 

dustria bunurilor de consum. 
Uzinele I.M.S.-Oâmpulung au realizat, pe 

baza unei documentaţii sovietice, prima ma¬ 

şină de filat bumbac: ringul românesc. Aceasta 
maşină complicată, adusă altădată dm ţările ca- 

•nitaliste, a fost realizată cu ajutorul tetoicii 

sovietice şi adaptată la fibra bumbacului nos¬ 

tru care creşte pe Bărăgan. 
La expoziţia fabricii poţi afla cum s a^ rea¬ 

lizat proiectul ringuliii. Trebuiau sapate 



dealungul unei axe de metal aproape cincizeci 

de şănţuleţe care trebuiau să difere între ele eu 

fracţiuni de milimetru. Lucru migălos şi greu. 

Dar strungarii Petre Breban şi Dumitru Cbi- 

riţă au reuşit să facă această operaţie. 

Ringul românesc nu este singura realizare 

a uzinelor. La I.M.S.-Câmpulung s’a fabricat 

o maşină ce pregăteşte firul de bumbac care 

apoi intră la ring. Această maşină a fost exe¬ 

cutată in întregime după un model adus din 

Tadjicbistan. Astăzi. în fabrică au început să 

se construiască biciclete şi motociclete. 

Strungari, turnători si frezori au adus multe 

şi însemnate inovaţii. Ou puţini ani în nrmâ. 

mulţi dintre ei au fost argaţi la chiaburi, tăie¬ 

tori de lemne, ciobani. Ei au crescut odată cu 

uzina lor. Dintre foştii tăietori de lemne, dintre- 

ciobanii care suiau în munţi turmele bacilor 

chiaburi, şcoala de calificare a uzinei a ridicat 

cadre de muncitori calificaţi. 

Fete de ţărani săraci, care înainte nu ştiau 

decât să coase amici pe fote si pe ii. inânuesc 

astăzi strungul. Pu'-Ip soTit chiar studente la 

Institutul Politelmlc. Fei-ior: cL- cio'jaui si de 

ţărani săraci care nu cun.'şleau iuiiinte alte 

unelte decât plugul ilc !i-j in si securea cu care 

doborau arborii uriaşi diu munţi, m-uiuese cu 

îndemânare complicaie maşini, toai'iiă în forma 

tiparelor piese mari şi grele. 

Talente ţinute eăiid'-a sub of-ro-.- sc desvoltă 

astăzi liber, punâiidu-şi toată liideuiânarea şi 
forţa în sluib.a nde'.cicj' p;;ifiei. 

Valea Argeşului — o nouă vale a Prahovei 

Ca o imagine a puternicului avânt care a cu¬ 

prins între.aga ţară se înalţă şi în regiunea Pi¬ 
teşti zeci de construcţii. Pe valea Argeşului se 
de’svoltă industria petroliferă. Pomicultura, 
viticultura şi zootehnia, producţia de cereale 

a gospodăriilor colective şi de stat caută să 
ţină pasul cu desvoltarea industrială a re¬ 

giunii. 
Acolo unde au fost drumuri desfundate 

filtădată, pe care nu putea trece nici carul cu 
boi, se arată acum şosele asfaltate, sau pie¬ 
truite ; pe ele gonesc camioane şi maşini, trec 
tractoare. Acolo unde arborii răsturnaţi peste 
ape croiau drum omului de pe uu mal pe ce¬ 
lălalt. s’au ridicat poduri de piatră şi de fier. 
Prin păduri seculare răzbat stâlpii metalici de 
înaltă tensiune, înşiruiţi dinspre Doiceşti în 

spre inima regiunii. ’ 
Cândva, în Valea Caselor, ţăranii au trudit 

zeci de ani pentru a-şi ridica bordeiele sărăcă¬ 

cioase din cbii'xjici, aşa cum au pomenit din 
tată’n fiu. Acmn, întrun singur au, s’a cons¬ 
truit un întreg oraş pentru muncitorii petro¬ 
lişti. Pe valea Argeşului s’a născut o a doua 

vale a Prahovei. 
...La început ţăranii din Valea Caselor au 

privit nedumeriţi la tractoarele venite pe ve¬ 

chiul drum. 
Chiaburii se duceau pe la uuii spunându-le: 

— Nu-i ajutaţi, măi oameni, eă vin să vă 

ia pământul şi casele... 

Dar oamenii nu i-au crezut. 



: Seara se adunau la sfatul popular. Veneau 
să stea de Yorbă cu preşedintele şi deputaţii 
lor. Aceştia ie vorbeau despre rostul tractoa¬ 
relor, despre marile rezerve de petrol ce se 
află în aceste locuri şi de care poporul nostru 

are mare nevoie. 
: Deputatul Dinu Constantin împreună cu pre¬ 

şedintele sfatului, Grigore Bmanuel, se duceau 

pe la oameni pe acasă. 
Haide, nene Niţă, şi dumneata, nene 

•Ioane, să facem drumul, să ajutăm muncitorii! 
Ajutându-i pe ei, muncim pentru înflorirea 

vieţii voastre... 
împreună cu deputaţii sfatului popular, ţă¬ 

ranii muncitori au ieşit zile în şir cu sute de 
căruţe... Au adus nisip pentru drumul lor... 

Cu fiecare zi „pe Argeş în sus“ soseau tot 
mai mulţi muncitori petrolişti.Incetul cu înce¬ 

tul oamenii s’au apropiat unii de alţii. Din 
ziua în care au început a se cunoaşte, munca a 
mers mai cu spor. împreună au înnoit drumul 

de pe Valea Caselor. Autocamioanele cărau 

piatra, sutele de ţărani din împpjurimi adu¬ 
ceau cu căruţele şi carele lor nisip din valea 

Argeşului. 
■ In zilele când se lucra la noul drum — îşi 

aminteşte ţăranul muncitor Ion lordacbe — 

eră greu să străbaţi prin Valea Caselor. 
_ Da — îşi aminteşte şi Moise Grigore — se 

înşiruiau căruţe după căruţe... Dar acum dru- 
miî-i ca’n palmă şi mândri trec oamenii noştri 

Pd el! 
La marginea noii şosele se înalţă un întreg 

oraş. înzestra’, cn canalizare şi conducte de 

gaz metan. In amurg, în ferestrele caselor lui 

noi străluceşte lumina electrică, 
Intr’una din aceste case s’a mutat de curând 

sondorul Sandu Gheorghe cu soţia sa. 
Intr’o seară a venit deputatul Dinu Constan¬ 

tin să-l felicite pentru noua lui locuinţă. Au 
stat de vorbă, şi-au amintit de vremea când 
trusturile americane şi engleze strângeau 
averi de miliarde seeătuind zăcămintele petro¬ 
lifere din Prahova, când în casele muncitori¬ 

lor era pustiu şi mizerie. 
Sondorul Sandu Gheorghe i-a arătat depu¬ 

tatului dormitorul, sufrageria, bucătăria. 
— Mi-am luat pe veci rămas bun dela co¬ 

cioabă! a spus el zâmbind. 
...Deputaţii participă din plin la făurirea 

vieţii noi, prin legătura lor strânsă cu oamenii 
muncii care i-au ales, ascultându-le cu grija 

păsurile. Ei ştiu că trebue să fie vrednici de 

încrederea de care se bucură. 
Preşedintelui gospodăriei colective, Ilie 

Pulga, din comuna Mozăceni, i s’a dus vestea 
peste plaiurile Argeşului şi Dâmbovnicului. 
Piui unor ţărani săraci, el e deputat în Marea 
Adunare Naţională. Alături de Ciobanu 
Gheorglie. xueşcdintele sfatului popular, Ilie 

Pulga a muncit mult pentru înfiinţarea gos- 

tf podăriei colective. 
In ziua când acesta a fost ales ca deputat, 

unul dinti’e ţăranii muncitori s’a ridicat, S]Ui- 

nând: 
— înainte vreme cârmuiau boierii şi chia¬ 

burii; nu aveam pentru cine vota. Vedeam pe 

câte o listă zeci de candidaţi de-ai lor. Odată 



numa’ am văzut şi eu scris într’un jurnal, sub 
o fotografie, „ţăran“. In clipa aceea m’am bu¬ 
curat. Dar pe urmă am aflat că ţăranul acela 

era moşierul M^halache. Acuma mă gândesc: 
pe cine să-l alegem deputat? Şi zic: un tracto¬ 

rist care lucrează bine pământul sau unul care 
repară maşinile, învăţătorul care face din 
copiii noştri oameni luminaţi, sau doctorul care 
ne îngrijeşte sănătatea; iacă, pe unul dmti’e 

aceştia să-l alegem!... 

Secretarul organizaţiei de partid a'a apro¬ 

piat de el, strângândii-i mâna pentru cele 

spuse, apoi l-a întrebat: 

— Dar pe cine să propunem! 

Omul a stat pe gânduri, apoi a spus: 

— Pe Ilie Pulga... 

Şi l-au ales... 
— ...Parcă-s fraţi, spun localnicii despre de¬ 

putatul lor şi despre preşedintele sfatului 

popular. Oameni buni, inimoşi, harnici. 

Ţăranii muncitori vin la ei cu multă dragoste 

să le spună păsurile, să se sfătuiască. 
— Trebue să electrificăm şi să radioficăm şi 

spitalul şi casa de naşteri, să amenajăm baia 

populară, au propus oamenii într’o adunare.. 

Au umblat chiaburii cu scorneli spimând că 

aceşti oameni care n’au putut să-şi facă o 

gospodărie a lor mai acătării, n’o să poată gos¬ 

podări treburile comunii. Au vorbit în vânt 

însă. Paptele i-au desuiînţit fără cruţare. 
Insufleţîţi de deputatul Ilie Pulga şi de cei¬ 

lalţi deputaţi, ţăranii muncitori au construit 

o uzină electrică, iar reţeaua de lumină a ajuns 

14 

prin casele oamenilor, la spital, la sfat, la casa 

de naşteri; comuna s’a radioficat. 
Deputatul Ilie Pulga nu are numai grija 

comunei lui. El a fost ales într’o cîrcumscrip- 

ţie care cuprinde cincisprezece comune. 
_Trec în fiecare săptămână prin vecină¬ 

tăţi, spune el. Iată planul... 
intr’un carneţel are notate lucrările care se 

fac în întreaga cîrcumscrîpţie. Merge prin co¬ 

munele vecine, stă de vorbă cu alegătorii săi, 
se sfătueşte cu dânşii şi planurile lor prind 

viaţă. 
..!La Bârlogu s’a construit o scoală... Comuna 

Căldăraru se electrifică... La Deagurile se face 

un cămin cultural... La Humele o şcoală... 
Câtă deosebire între aceste timnuri si întu¬ 

necoasele vremuri ale reff’muhii trecut, când 
oamenii muncii erau îndepărtaţi dela trebu¬ 

rile de conducere... 
_ Atunci doar — spune ţăranul muncitor 

Bucur Ştefan — în timnul alegerilor, alde mo¬ 

şierii Brătianu si Mihalache treceau în fuga 

maşinii prin sate sure a arunca tuturor pro¬ 

misiuni ne care a doua zi le uitau. 
Cu totul altele sunt astăzi legăturile între 

denutati si oamem’i rmincii. Inmreună ei fac 

să Înflorească bucimiile, să crească belşugul. 

Fabrica diti livezi 

Dela Piteşti la Curtea de Argeş, de o parte 

şi de alta a dnmiului, se întind nesfârşite li¬ 
vezi. E toajnuă. Frunzişul copacilor pare de 
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aramă. Ca un tablou al belşugului, livezi de 
meri se învecinează cu livezi de pruni urcând 
colinele şi coborînd văile. 

Din mijlocul lor se arată un grup de clădiri 
noi deasupra cărora se ridică semeţ un coş de 
fabrică. Pe drept cuvânt o munesc unii „fa¬ 
brica din livezi^. 

Construită în anii puterii populare, această 

fabrică situată pe Argeş, într’un peisaj încân-- 
tător, aduce în liniştea livezilor ultimul cu¬ 

vânt al tehnicii modeme: ea este utilată cu 
autoclave, cuptoare electrice, cazane uriaşe, 
aparate de închis cutii şi borcane. Pe porţile 

ei intră zilnic zeci de vagoane de fructe care, 
transformate în sucuri, paste, conserve şi com¬ 

poturi, se îndreaptă apoi spre toate colţurile 

ţării. 

Este gustos sucul de mere şi deosebit de in¬ 

teresant e procesul lui de fabricare. Pe o bandă 

rulantă se scurge necontenit un adevărat flu¬ 
viu de mere. Sortate şi spălate, merele sunt 

preluate de un şuvoi de apă. Dn puternic ele¬ 

vator le ridică spre hala spaţioasă a unei to- 
eăţorii mecanice. De aici tocătura de mere este 

adunată în ,.plase“ de iută şi îndreptată spre 

puternica presă hidraulică de patru sute şapte¬ 

zeci de atmosfere pe care o îngrijesc şi o mâ- 

■ unesc cu pricepere Badea Ion şi Diaconu Va- 

sile. Sucul filtrat trece după aceea prin ţevi 
în uriaşele rezervoare dela subsolul uzinei şi 

de-aeolo în sticle. 

Tânăra muncitoare Elisabeta Sima, lucrează 

în sala de spălare a sticlelor. Cu ajutorul unei 
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maşini, într’o singură oră, spală peste două 

mii cinci sute de sticle. Sora ei, Florica, lu¬ 

crează la un aparat complicat — refractome- 

tru — în laboratorul de concentrare a sucu¬ 

rilor. Sute de femei au venit din satele din 

împrejurimi să muncească la fabrică. Printre 

primele a fost şi Nedelcn Ioana, fiică de cio¬ 

ban din Vâlcele. 

— Ioană, du-te de hicrează şi tu Ia „Fabrica 

din livezi“ să înveţi o meserie, i-a spus într’o 

zi preşedintele sfatului pjcpular tinerei Ne- 

delcu Ioana. 

In prinral moment n’a ştiut ce să-i răspundă, 

apoi a rostit cu jumătate gură; 

— Mi-e teamă că nu ra’oi pricepe... Acolo 

trebuese oameni cu ştiintă multă... 

— Nu zic ba. dar eşti tânără .şi poţi învăţa. 

Fata pâu’ la nmiă s'a dns şi s’a angajat. 

La început a lucrat la cazane. Mai târziu s’a 

calificat în fabricarea gemurilor de fructe, iar 

astăzi conduce o echipă fruntaşă. 

Fabrica este pentru toţi o minunată şcoală. 

Din livezile ce coboară dinspre Horezu pâ¬ 

nă’n vestitele podgorii de pe malurile Oltului 

creşte o înfloritoare industrie de prelucrare a 

fructelor. Hotărîrile partidului din 19—20 

August îi deschid noi şi noi perspective de 

desvoltare. Dând viaţă acestor hotărîri, în ve¬ 

derea îmbunătăţirii nivelului de trai al oame¬ 

nilor muncii, şi colectivul fabricii din livezi 

va da produse mai multe şi de mai bună ca¬ 

litate. 
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...Gustoase sunt vinurile dela Drăgăşani... 

La gospodăria de stat. sute de care aduc stru¬ 

gurii mustoşi ai viilor. 
Lângă sala de vinificaţie, îiiţr’im laborator 

utilat cu aparate din cele mai moderne, lu¬ 
crează subinginerul Pomană Florea unul din 

cei zece copii ai unui ţăran sărac. Bl des a- 
şoară în gospodăria de stat o intensă activi¬ 
tate ştiinţifică — este specialist în oenologie. 

Puterea populară i-a deschis şi lui un drum 

luminos. 

Plutaşii de pe Dâmboviţa 

Semnele înnoitoare ale acestor vremi au 
ajuns până sus în munţii lezeru^şi Păpuşa, 

de unde îşi taie vad şi Coboară gâlgâiud apa 

„dulce‘‘ a Dâmboviţei. 
Pe Dâmboviţa n’a trecut niciodată o pluta, 

dar lemnele au curs dealungul veacurilor cu 

nemiluita. Nu le ţinea nimenea seama. Buş¬ 
tenii erau doborîţi cu securile, iar apoi erau as- 

vârliti la întâmplare, în râu. 
— ’Pe Dâmboviţa se plutărea sălbatic, spun 

muncitorii forestieri din partea locului. Fără 

milă au doborît în trecut stăpânii munţilor 

trupul greu al pădurilor, pustiindn-le 
Eucărenii s’au mirat într’o zi afland ca 

nişte oameni veniţi din Moldova de Sus, de a 
Vatra Dornei, înalţă pe Dâmboviţa, „haituri ^ 

strângătoare de apă. Dar şi mai mare le-a fos. 
mirarea când i-au văzut legând plute şi cobo- 

rînd cn ele spre fabrică. 

Astăzi muncitorii forestieri din Eucăr Ma¬ 

nea Miloş, Ilie Jingoi şi alţii, an in^aţat dela 

tovarăşii lor din Moldova de Sus arta pluta- 

The mai mare dragul să stai de vorbă cu ei, 

.să te duci să-ţi arate zecile de J 
se însiruesc pe valea Eanşorului, sa ie dJmiri 

pATau ii a-alţi voAml le e« loe 
ralturkl al cărui cor a luat prCBUul II la 

Festivalul Mondial al Tineretului. 
Eucărenilor le este drag să niunceaBca le 

este drag să-şi cânte bucuriile vieţii. Atunci 

când îşi amintesc de trecut ei canta: 

,.Cnm iuoeşte hipul miehd 

Şi pisica şoricelul, 
Aşa ne-a ’ndrăgit loierul,^^ 

Străpungă-i inima fierul../ 

Un muncitor forestier tăia îiiir'o zi nişte 

lemne pe un colt surpat de pe malul Dambovi- 
terLemnelor tăiate le-a dat <l™mnl de g 
.stâncă în jos. Cbedea că se vor rostogoli pana 
în apa Dâmboviţei. Când a coborit, a văzut ca 
îenSele nu-s nicăieri. A încercat să vada nnăe 
s’an oprit, dar n'a putut. Atunci a trecut pe 

malul stâng al Dâmboviţei, de unde le-a văzut 

Se opriseră într’o mica poiana don 
stânci prăpăstioase. Era greu sa cobori lem 
nele de^acob. A tăiat un brad înalt, l-a Propto 

pe malul Dâmboviţei, apoi a urcat 
noiaiiă pe unde nu trecuse picior de om. iu 

fata liiiL deschidea gura unei 
de o frumuseţe nemauutalmta. Stalactitele ş 
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stalagmitele, ca nişte ţurţuri de aur, strălu¬ 

ceau în adâncurile peşterii. Chiar dela in¬ 
trare se aşternea un lung cimitir de urşi de 
grotă. 

Cu bucuria descoperirii acestui nou şi minu¬ 

nat colţ al patriei noastre, mimcitorul a dat 
fuga la sfatul popular unde a povestit depu¬ 
taţilor şi preşedintelui despre „comoara** gă¬ 

sită de el. 
Noua descoperire, de o mare importanţă 

pentru ştiinţă, a fost comunicată comitetului 
geologic şi comisiei monumentelor naturii de 
pe lângă Academia E.P.K. Datorită ei, aici 
pe Dâmboviţa, speologii şi paleontologii noş¬ 
tri desfăşoară acum cercetări ştiinţifice deo¬ 

sebit de interesante. 
Nu departe de aceste locuri, tot pe Dâmbo¬ 

viţa se află comuna Dragoslavele. Locuitorii 
ei sunt muncitori forestieri. împrejurimile 

amintesc de primul război mondial. Aci au 

fost înfrânte armatele prusace. Din depărtare, 
pe vârful muntelui Mateiaşul se vede monu¬ 
mentul ridicat în memoria soldaţilor noştri 

căzuţi în lupte. 
In mijlocul comunei, într’o frumoasă clă¬ 

dire, lângă sfatul popular, se află staţia de ra- 

dioficare. 
E seară... încăperea operatorului este pu¬ 

ternic luminată de becuri electrice. Ozan Elena, 

o fetişcană ce poartă băsmăluţă albă prinsă 
sub bărbie şi un cojocel înflorat, caută nişte 
discuri într’un dulap. La masa de scris mun¬ 
citorul forestier Manea Victor, anunţă confe¬ 
rinţa ţăranului muncitor Ganoea Nicolaie 

care vorbeşte despi's tot ce 8*a înfăptuit în 

comună în ultimii ani. 
— Dragi ascultători... anunţă crainicul con¬ 

ferinţa. Vorbele lui răsună în toate casele aşe¬ 

zate pe Valea Dâmboviţei. 

In locul cântecului de mai înainte care se 
pierde încet-încet, se aude vocea ţăranului, 

muncitor. 
— ...împreună cu deputaţii noştri Codrilă 

Ion, Mirela Toma, Predoiu Maria şi alţii, mun¬ 
cind împreună cu ei, înfrângând greutăţile, 

am înălţat uzina noastră pe malul Dâmbovi¬ 
ţei. Astăzi, patru sute de case sunt luminate 
electric. Rămâne însă ca prin muncă stărui¬ 
toare să extindem reţeaua electrică şi să nă- 

zuim spre noi şi noi realizări. 

Şi pe uliţele mărginaşe a pătruns lumina... 

Ganeea Nicolae arăta cum ţăranii munci¬ 
tori, însufleţiţi şi mobilizaţi de deputaţii Pre¬ 
doiu Maria, Mirela Toma şi Codrilă Ion au 
construit micro<;entrala de pe malul Dâmbo¬ 

viţei. 
Comuna Dragoslavele are astăzi cinemato¬ 

graf şi trei sute douăzeci şi cinci de locuinţe 

radioficate. Locuitorii comunei au ridicat două 

diguri în calea apelor ce ameninţau satul cu 

revărsările lor. S’a confecţionat mobilier pen¬ 

tru şcoală. Ca să poată trece tractoarele cu 

buşteni au construit trei poduri mari de stejar. 
In cătunul Valea Hotarului, locuit de romi,* s’a 

construit o şcoală. Rod al activităţii deputaţi¬ 

lor din Dragoslavele este astăzi şi cooperativa 
de producţie a meseriaşilor lop.ătari, copăieri 
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şi măturări din Valea Hotarului. Aceşti mese¬ 
riaşi, nomazi până mai ieri, strânşi în coope¬ 
rativă şi-au ridicat în locul bordeielor şi cortu¬ 
rilor, case de piatră şi lemn pe care le-au aco¬ 
perit cu ţiglă. In curând reţeaua electrică din 
Dragoslavele va ajunge şi în casele lor. 

Cifre care vorbesc despre viaţă 

Marii scriitori au ridicat întotdeauna cu¬ 
vântul împotriva rânduielilor nedrepte ale tre¬ 

cutului. 

..Procurele falşe ca şi falşele cărţi de ale¬ 
gător joacă rolul de căpetenie pentru înainta¬ 
rea oamenilor“. spunea Emine.-^cn printre al¬ 

tele, caracterizând „orânduiala cea crudă şi ne- 

dreaptă'• a moşierilor şi burghezilor. Preocu¬ 

pat de îmbunătăţirea vieţii xioporului, el a 

adăugat: ..hlu se poate îmbunătăţi starea mate¬ 

rială a ..claselor mnncitoaie" di-cât înlăturân- 

du-se pătura de pungaşi şi cocote care... gu¬ 

vernează". 
Intr'un alt articol po-cnl vizionar arăta că 

nmnai o economic Îuţeleapîă poate ajuta la 
înălţarea ..claselor timucdoare" *. Economia 

pe care o visa poetul şi-o îutocineşte astăzi 

poporiil iTu‘ă iiioşievi, fără capitalişti şi îm¬ 

potriva lor. 
Ă trecut vremea pe care Eminescu atât de 

mult a lirît-o şi în care ..rolul de căpetenie pen- 
tru înaintarea oamenilor" nu era meritul şi 

ştiinţa, ci „falsul". 

Astăzi, poporul nostru îşi alege fiii cei mai 
buni să-l reprezinte în sfaturile populare, să-l 
conducă şi să aplice o economie înţeleaptă. 

Nenumărate sunt înfăptuirile oamenilor 

muncii în ultimii ani şi în această regiune a 

Piteştilor. 
Din reşedinţa regiunii — Piteşti — până 

în cel mai îndepărtat cătun din munţi, se des- 

voltă o puternică economie locală. Industria 
locală a regiunii Piteşti a crescut faţă de amil 
1950 de patruzeci de ori în ramura extractivă, 
de patruzeci şi unu de ori în cea mietalurgică^. 
de şaptesprezece ori a crescut ramura textilă 
şi de opt ori aceea a eonfectiunilor de cauciuc 

şi piele. De o sută patru ori mai mult fată de 
1951 a crescut valorificarea şi conservarea 

fructelor. An luat fiinţă numeroase ateliere 
şi întreprinderi care produc bunuri de _nz cas¬ 

nic şi mobilă, cum sunt „Vasile Eoaită" la 
Câmpulung şi „Oltul" la Slatina. 

In reginiiea Pit('şti, cu resurse locale, au fost 
electrificate cincizeci şi patru de comune, s’an 
construit şase uzitie electrice mânate de mde- 
rea apelor, cinci termocentrale. Cu sprijinul 

denutaţilor si al Jocidtorilor, îti uraşul (.âm- 
pulnng’ prin muncă voluntară s'a amenajat 
un parc. un sirauit >-i un stadion. La Vedea jţ 
Ourtea de <‘au amenajat -trăzi şi 

parcuri. In sate s'ati construii băi pounlarc^ 
Numai într’nn singur an s’ati ridicai, localuri 
pentru cinciz-ci «h' scoli, naisurezece cămine 

culturale, clădiri penivu sfaturile poptilaro şt 
numeroase ilispcii^are. In ^atelc regiunii sun. 

astăzi o'i>tzcci .şi şase (b- easc* 'h- naşteri. 



Acolo unde bibliotecile erau ca şi inexistente, 

funcţionează în prezent opt sute patruzeci de 
biblioteci înzestrate cu cinci sute cincisprezece 
mii de volume. Numai în anul 1952 au fost al¬ 
fabetizaţi zece mii trei sute treizeci şi patru 

de neştiutori de carte. , , , * • i 
In oraşul Piteşti se înalţă schelele in jurul 

viitorului local al Teatrului de Stat. In toamna 
acestui an. la Piteşti, pe malul Argoului pe 
locul unui maidan, s’a amenajat Parcul de 

Cultură si Odihnă „Vasile Roaită“ cu un lac 
şi un ştrand. In jurul parcului, s’a construit 

un drum de fier pe care circulă un tren. 

Pn tren dar nu ca toate celelalte. E mai 

mic, mult mai mic. Are trei vagoane. In par¬ 

tea dreaptă, la intrarea în parc. se află gara 

Pionierul'‘. Aici pionierii conduc toata ac¬ 

tivitatea. Ei sunt telegrafişti, şefi de gară, 

conductori, acari. , . 
Marian laia poartă pe cap o cascheta de 

şef de gară. 
— Aveţi răbdare, tovarăşi! La rând; avem 

bilete şi curse pentru toţi. Nu aveţi să rămâ¬ 
neţi pe jos, le spune celorlalţi copii care se 

înghesue să-şi scoată biletele de călătorie, 

pioniera Eugenia Sârbu care e casieriţă. 

— Hai, tăticule, te urc şi pe tine... 

Câtă admiraţie lasă în urma lui trenuţul 

încărcat cu micuţii călători, care in câteva 

minute ocoleşte parcul „Vasile Boaită", par¬ 

curgând aproape doi kilometri. 
Parcul „Vasile Boaită" a fost construit 

de cm*âud prin grija deputaţilor sfatului 

popular orăşenesc, prin grija părintească a 

partidului nostru. 
A.stfel de realizări au crescut acolo unde, 

în trecut, stăpânea nestingherită înapoierea. 
Aceste înfăptuiri nu sunt decât primde semne 

ale înnoirii, Hotărîrile partidului dm 19-20 
August prind viaţă şi aici deschizând regiunii 
calea spre o prosperitate midtilaterala. Pe m- 

tinsele latifundii, în târgurile gâtuite de mi¬ 
zerie de odinioară, înfloresc azi bucuriile... 

Pe unde a trecut răscoala anului 1907 

Proprietatea moşierilor Alexandreseu şi 

Cazan din comuna Verguleasa se întmdea pe 
mii de hectare. Omul care-şi scapa pasarea 
sau vita pe moşia ciocoilor şi era prinsa, mai 
degrabă se lăsa păgubaş decât să se duca s o 

răscumpere. . i- 
Ţăranul sărac Voinea Marcu a trudit toata 

viaţa pe moşia lui Alexandreseu, împreună cu 

tatăl său, iiie Marcu, pe care l-au ucis jan¬ 
darmii în vremea răscoalelor din 1907. 

Care ţăran sărac sau mijlocaş din Vergu¬ 

leasa nu a fost batjocorit de ciocoi? 
Cu căciula in mână, la câţiva paşi de cear¬ 

dacul conacului, a,rgaţii şi dijmaşii primeau 

porunci şi sudăhni. 
Adesea, oamenii îşi aduc aminte de vremu¬ 

rile acelea şi de câte au pătimit. 
...Era în 1907, lancu Argeşeanu, un ţăran 

sărac, se întorcea acasă din pribegie. Plecase 
din sat după lucru- Aşa plecau muhi pălmaşi 
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cărora boierul nu mai voia să ie dea pământ 
în dijmă. Când sâ întors, n’a venit cu mâi¬ 

nile goale. Oamenii spun că a adus cu el nişte 
cărţi şi gazete. Pe podul Drăgăşanilor, tre¬ 
când peste Olt, s’a întâlnit cu alţi dijmaşi că¬ 
rora le-a spus că prin sate ţăranii au pornit 

să împartă pământurile boiereşti. După cele 
aflate dela lancu Argeşanu, ţăranii pălmaşi 
din Verguleasa, n’au stat mult la socoată şi 
au pornit să împartă pământul moşierului. 

Răzmeriţa a durat trei zile. 
Atâta s'au simţit ei liberi şi stăpâni; dar 

a venit armata trimisă de puterea burghezo- 
moşierească şi au început să tragă cu tunu¬ 
rile în sat. Capii răscoalei, lancu Ai’geşeanu. 
Ilio Roşu, Ilie Yârzaru şi Ilie Marcu, au fost 
prinşi de jandarmi şi duşi la Valea lui Alb 

nude au fost împuşcaţi. 
Amaimică a fost viaţa ţăranilor în trecut. 

Dar vemurile acelea au apus pentru totdea¬ 
una. Pământul, pentru care au sângerat din 
tată în fiu, a fost smuls din mâinile marilor 
latifundiari şi împărţit ţăranilor săraci şi 

mijlocaşi. 
— Cu pământul primit la împroprietă¬ 

rire — spune Voinea Marcu — am intrat în 

întovărăşire... 
Tot mai mulţi ţărani muncitori se conving 

de roadele muncii laolaltă, de munca cu maşi¬ 

nile S.M.T.... 
...„Calea Fericirii^ au numit ţăranii mun¬ 

citori din comuna Ştefăneşti gospodăria lor 
colectivă. Ei au realizat^anul acesta, cu toate 
că timpid a fost neprieliuc, o mie opt sute de 

kilograme de grâu la hectar, o mie patru sute 
treizeci şi opt la porumb, în timp ce ţăranii 
muncitori eu gospodării individuale au avut 

pe pământurile lor fărâmiţate numai opt sute 
de kilograme de grâu la hectar, iar porumb 

şapte sute de kilograme. 
De totdeauna ţăranii muncitori din comuna 

Ştefăneşti au semănat porumbul cu mâna. 
Altfel lucrează de când s'au unit în y:ospo- 

dărie colectivă, de când aplică metodele col¬ 
hoznicilor sovietisd. Agronomii dela sfatul 

popular regional şi dela cel raional viu de stau 
de vorbă cu oamenii, le arată cuui să unm- 
ceaseă, îi ajuta să-şi întocmească iilauuril" de 

cultură. 
Un însemnat ajutor l-au primit şi ţăranii 

mimcitori cu gospodării individuale. îndru¬ 
marea agronomilor, folosirea din plin a ma¬ 
şinilor agricole ale S.M.T.-urilor, semiuţe se¬ 
lecţionate, credde, sunt câteva din formele în 
care este sprijinită şi stimulată gospodăria 
individuală mică şi mijlocie. Asa se explică 
faptul că semănatul în rânduri încrucişate şi 
în rânduri dese. polenizarea artificială şi su¬ 

plimentară şi câte alte metode, de care nici¬ 
odată nu se auzise în trecut în satele regiunii 
Pitşti, sunt cunoscute şi aplicate astăzi de Ccă- 

tre ţăranii muncitori. 

Unde pământul a fost sterp... 

Boişoara e un sat aşezat între munţii Oo- 

ziei şi Zănoaga. Numără peste şapte sute de 
famiiii. Zeci de ani s'au judecat vechii locui■ 



tori ai satului cu boierii şi „domnii* ° ţării 
pentru pământul acesta sărac. Birurile şi să¬ 

răcia pământului au făcut pe mulţi locuitori 
din Boişoara să fugă în alte părţi. Aceia care 
rămâneau în casele lor singuratice şi pustiite 

erau condamnaţi morţii prin foamete. 

— Birurile şi jaful boieresc ■— povesteau 
bătrânii satului — au făcut pe mulţi din bu¬ 
nicii Popleceştilor şi Mohăneştilor şi a celor¬ 

lalţi ţărani din sat să ia calea codrului şi să 
plece eu pandurii lui Tndor pentru a face 

dreptate în ţară. Abia cu un veac mai târziu 
a venit vremea libertăţii pe aceste plaiuri. 

Altele sunt vremurile pe care le trăiesc lo¬ 
cuitorii acestui sat. In anul 1950 comuniştii 
şi preşedintele sfatului popular au dus muncă 
de lămurire pentru înfiinţarea „colectivei^. 

Chiaburii începuseră cu svonurile printre 

ţăranii muncitori, chipurile că în Boişoara, 
între munţi, nu e bine de „colectivă'*: „Să facă 
ăi dela câmp, care au locuri bune pentru grâu 
şi porumb! La munte ce să faci cu „colecti¬ 
va spunea chiaburul Nicolae Popescu 
care stăpânea munţi cu păduri şi păşuni, iar 

în sat avea cel mai bun pământ de munte. 

N’a fost uşor ca un sol „sterp** să fie trans¬ 

format în pământ roditor. 

La început unii ţărani muncitori au stat în 
cumpănă, nu voiau nici să se înscrie,dar nici 

împotrivă nu erau. 
După o temeinică muncă de lămurire dusă 

de comunişti şi de sfatul popular, un număr 
de optzeci şi şapte de familii de ţărani săraci 
şi mijlocaşi din satele Boişoara, Bumbeşti şi 

Q-âujani, au format o gospodărie colectivă; 
„Steagul Eoşu**. 

De atunci au început să trăiască altfel. 
Acolo, sus, în inima munţilor, a crescut grâu... 
Anul acesta colectiviştii au realizat o mie cinei 
sute kilograme de grâu la hectar, cartofi 

şaisprezece mii kilograme la hectar, porumb 
o mie cineisute... Gospodăria colectivă are pa¬ 
truzeci şi cinci de stupi şi peste o mie şi o sută 
de oi. 

Despre aceste locuri spuneau vechii „spe¬ 
cialişti** burghezi că sunt sterpe şi sărace. 

Au fost... In regiunea în care oamenii erau 
analfabeţi, erau măcinaţi de sifilis şi oftică, 
în ţara mămăligii mucegăite şi a porumbu¬ 
lui stricat, şi-a făcut vad o viaţă îmbelşugată. 

— Şcoala din sat — spune învăţătorul Ion 
Tonescu — era o casă mică cu o singură încă¬ 
pere. Din drum treceai drept în clasă peste 
un prag de lemn. înăuntru pământ cu gropi, 
mobilier — patru bănci vechi cioplite eu bri¬ 
ceagul. o masă. nicinn scaun şi nieiun mate¬ 
rial didactic. Ochiurile de geam, mari cât o 

palmă fiecare, nu se deschideau niciodată. 

Astfel arătau „şcolile** construite de către 
vechea stăpânire. 

înainte vreme nieiun fiu de ţăran munci¬ 
tor din satul Boişoara n’a putut să urmeze 

vreo şcoală superioară. Astăzi peste patruzeci 
de copii ai ţăranilor muncitori din acest sat 

urmează numeroase şcoli medii şi superioare. 
In satul Greheşti ţăranii muncitori, mobili¬ 

zaţi de deputaţii sfatului popular, au înălţat 
o şcoală nouă cu zece încăperi, cu sală de gini- 



nastică, muzeu... Satul are cămin cultural, bi¬ 
bliotecă, cooperativă, grădiniţă, dispensar. 

Colectivistul Popelca Gbeorgbe din Boi- 

şoara nu de mult şi-a făcut o casă nouă. Ne-a 

poftit la masă. Ne-a vorbit despre munca lui, 
despre viaţa lui. Bucuros ne-a arătat o poliţă 
pe care stăteau înşirate. sute de volume. Era 

biblioteca lui personală. 
— Gospodăria colectivă mi-a dat locul 

acesta pe care am înălţat casa. Munca mi-a 

adus tot ce vedeţi aici... 
Pe zi ce trece se schimbă faţa satelor şi a 

oraşelor din vech(>;i ţară a voevozilor basarabi 
şi a legendarilor ..loeşteri zidari". Se schimbă 
viaţa foştilor dijmoşi şi pălmaşi. Viaţa „ar¬ 
haică". pe care teoreticienii burghezi o slă¬ 

veau, a rămas o tristă amintire. 
Piteşti e o regiune în plină înnoire. Munci¬ 

torii şi ţăranii din aceste locuri şi-au desdoit 
spinarea, au ridicat capul sus sorbind puter¬ 
nic, ca în basme, din mnaşul izvor de viaţă din 

răsărit ca să-şi făurească o viaţă puternică şi 

fericită. 
Pregătindu-se jientra alegerile de deputaţi 

în sfaturile populare, ei muncesc mai mult şi 
mai bine, pentru îmbogăţirea şi înfrumuseţa¬ 

rea aee.«tui colţ al patriei. 
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