
'O 



T 1 

Proletari din toate ţările, uniţi 'Vă! 

raionul nostru 

 1965 



OOOOOOOOOOOOOCOOOOGOCOrOOOOOOOOOOOOOOOO 

_ ocuitorii raionului Costeşti, împreună cu în- 
^ tregul popor muncitor, întîmpină alegerile 

de deputaţi în Marea Adunare Naţională şi 
sfaturile populare de la 7 martie a.c. cu rioi şi în¬ 
semnate realizări. Anii care au trecut de la 23 Au¬ 
gust 1944, sînt ani de mari prefaceri, pe care şi acest 
colţişor ai ţării le-a cunoscut din plin, sub înţeleaptă 
conducere a partidului nostru. 

Călător pe aceste meleaguri, constaţi la tot pasul 
tran.sformările înnoitoare, binefacerile socialismului. 
Odinoară, aceste pămînturi întinse se aflau în stăpî- 
nirea moşierilor, ţăranii clăcaşi trudind din greu, a- 
vînd parte doar de obidă şi suferinţă. Nu se pome¬ 
nea de asistenţa sanitară, de luminarea minţii oame¬ 
nilor cu ajutorul cărţii, de un trai demn pentru tru¬ 
ditorii pămîntiilui. 

In contrast cu această stare de lucruri, apar tot 
mai pregnante astăzi înfăptuirile anilor care s-au 
scurs sub regimul democrat-popular. Muncit mai bine, 
păniîntu! rodeşte şi-i răsplăteşte pe membrii coopera¬ 
tivelor agricole de producţie, aşa cum se cuvine. Aşe- 
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zările înfloresc an de an; s-au ridicat case noi, şcoli 
şi cămine culturale, s-au întins firele electrificării şi 
radioficării în numeroase comune, în toate satele 
pulsează o bogată viaţă culturală. înfăptuirile care 
at! avut loc în anii regimului democrat-popular sînt 
evidente, şi-au pus puternic amprenta în viaţa de zi 
cu zi a oamenilor din raionul Costeşti. 

★ 

Prin aşezarea lui geografică, raionul Cos¬ 
teşti face parte din raioanele cu pondere 
mare în cultura cerealelor. Solul său pod- 

zolic însă fiind lucrat în condiţii rudimentare, lipsit 
de îngrăşăminte chimice şi organice, nu era odinioa¬ 
ră darnic cu oamenii. Din această cauză, cu toată 
hărnicia şi priceperea ce-i caracterizează, ţăranii 
muncitori n-au reuşit să obţină recolte de cereaie mai 
mari de 700—800 kg la hectar, chiar şi în cei mai 
prielnici ani. 

A!ta-i situaţia astăzi. Sub conducerea înţeleaptă 
a partidului, avînd sprijinul permanent al statului, 
lucrătorii diii G.A.S. şi S.M.T., membrii cooperative¬ 
lor agricole de producţie au făcut paşi însemnaţi pe 
calea dezvoltării agriculturii socialiste. Ajutaţi de 
sutele de tractoare şi maşini agricole, folosind se¬ 
minţe de înaltă productivitate şi avînd sfatul celor 
129 ingineri şi tehnicieni agronomi, medici veterinari, 
ei reuşesc să obţină producţii agricole, vegetale şi 
animale la care nici nu se gîndeau în trecut. 
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Un rol deosebit în organizarea şi dezvoltarea a- 
griculturii socialiste îl au gospodăriile agricole de 
stat. Executînd lucrările agricole mecanizat, folosind 
seminţe de înaltă productivitate şi aplicînd înh'egul 
complex de reguli agrozootehnice, cele trei G.A.S,- 
uri din raion obţin de la un an la altul producţii ve¬ 
getale ş> animale tot mai mari. Producţia medie de 
grîu, în gospodăriile agricole de stat, a fost în anul 
1964, între 2.000 — 2.700 kg la hectar, iar cea de po¬ 
rumb a fost de 2.100 — 3.500 kg la hectar. Este sem¬ 
nificativ în această privinţă exemplul G.A.S. Izvoru 
şi Vulpeşti, ale căror producţii au depăşit pe cea a a- 
nului 1961 cu 241 şi respectiv 680 kg grîu la ha, iar 
la porumb boabe cu 1.403 şi respectiv 1.577 kg la ha. 
Obţinerea unor astfel de producţii a sporit veniturile 
acestor unităţi, dîndu-le posibilitatea să realizeze im¬ 
portante economii şi să devină unităţi rentabile. Nu¬ 
mai în anul 1964, contribuţia celor trei G.A.S.-uri la 
fondul centralizat al statului a fost de 19.977 tone 
cereale. 

Prin felul cum au muncit pămîntul şi prin rezul¬ 
tatele obţiiîute, gospodăriile agricole de stat, au con¬ 
stituit un puternic exemplu pentru cooperativele agri¬ 
cole de producţie. 

Prin grija partidului şi guvernului, şi în raionul 
Costeşti, ca de altfel în întreaga ţară, au luat fiinţă 
la Costeşti, Miroşi şi Teiu, staţiuni de maşini şi trac¬ 
toare. La început, parcul acestor staţiuni număra 
mai puţine maşini. Treptat, însă, pe măsura dezvol¬ 
tării industriei constructoare de maşini agricole, nu¬ 
mărul lor a crescut; tractoare noi, mai puternice, au 
luat locul celor vechi. Astăzi, pe ogoarele raionului 
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lucrează 1.125 tractoare, 472 combine, 1.005 semănă¬ 
tori şi aite maşini şi utilaje agricole. 

In aceşti ani luminoşi, mii de cai putere brăzdea¬ 
ză ogoarele unite ale cooperativelor agricole. Din 
Strîmbeni la loneşti, din Silişteni la Humele sau 
Broşteni — peste tot — de-a lungul şi de-a latul ra¬ 
ionului, duduitul tractoarelor a devenit familiar tu¬ 
turor locuitorilor satelor. Alături de membrii coopera¬ 
tivelor agricole de producţie, mecanizatorii, fii ai 
membrilor cooperatori, conduc cu pricepere tractoare¬ 
le, muncesc cu hărnicie pentru ca ogoarele să dea rod 
tot mai bogat. 

Perîecţionîndu-şi neîntrerupt pregătirea, tractoriş¬ 
tii şi mecanizatorii din cele trei staţiuni de maşini şi 
tractoare, se străduiesc să realizeze lucrări de bună 
calitate şi în timpul optim. Nu lipseşte din atenţia 
mecanizatorilor nici preocuparea pentru reducerea 
preţului de cost al lucrărilor ce le execută, realizarea 
de economii de carburanţi, lubriîianţi şi piese_ de 
schimb. Este evident în acest sens S.M.T. Miroşh 
care în anul 1964 a obţinut o reducere a preţului ue 
cost cu 3 lei pe hantru, faţă de plan, iar economiile 
realizate sînt de peste 105.000 lei. 

Rînd urile tractoriştilor din raionul Costeşti cresc 
cu fiecare an, ca urmare a înfiinţării pe lîngă cele 
trei S.M.T.-uri a şcolilor profesionale de pregătire a 
mecanizatorilor agricoli. In anul şcolar 1964-1965, 
în aceste şcoli sînt cuprinşi 695 elevi, iar în anul pre¬ 
cedent, prima promoţie de absolvenţi a dat agricultu¬ 
rii un număr de 379 mecanizatori. Aşadar, tractoarele, 
ca şi oamenii care le conduc, sînt pentru membrii 

7 



cooperatori din raionul Costeşti un sprijin de nădejde 
în drumul avîntat spre bunăstare şi belşug. 

O dată cu cooperativizarea agriculturii şi în raio¬ 
nul Costeşti a început o etapă nouă de dezvoltare a 
satelor, în modul de viaţă şi de a gîndi al membrilor 
cooperatori. Sub conducerea organizaţiilor de partid, 
membrii cooperativelor agricole de producţie, obţin 
de la un an la altul tot mai mari realizări în cultura 
cerealelor, în zootehnie, în pomicultură şi viticultură. 

In preocupările pentru continua dezvoltare şi con¬ 
solidare econmico-organizatorică a cooperativelor a- 
gricole de producţie, membrii cooperatori au primit şi 
primesc în permanenţă sprijin şi îndrumarea nece¬ 
sară din partea organelor şi organizaţiilor de partid 
şi de stat. Demn de remarcat este faptul că în raionul 
Costeşti, investiţiile din partea statului s-au ridicat 
în ultimii trei ani la 417.000.000 tei şi s-au acordat 
însemnate credite băneşti, care au fost folosite în 
lucrările de fertilizare a solurilor podzolice, construi¬ 
rea de adăposturi pentru animale, construirea de 
complexe pentru îngrăşarea porcilor. Zeci de mii de 
cooperatori au participat, în frunte cu comuniştii, la 
ridicarea fertilităţii terenurilor slab productive. La 

această importantă lucrare, membrii cooperatori, a- 
vînd sprijinul permanent al partidului şi guvernului, 
au sporit în fiecare an cantităţile de îngrăşăminte a- 
plicate pe terenurile podzolice. Cifrele din anii 1963- 

1964 sînt destul de concludente. In 1963 au fost ad¬ 
ministrate 10.046 tone amendamente calcaroase, s-au 
dat 1.391 tone îngrăşăminte echimice şi 97.000 tone 
îngrăşăminte naturale, iar în 1964 au fost adininis- 
trate 98.000 tone îngrăşăminte naturale, 2.038 tone 
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îngrăşăminte chimice şi peste 1.000 tone amenda¬ 
mente pe suprafaţa de 25.000 hectare. în raion exis¬ 
tă o adevărată întrecere între cooperativele agricole 
de producţie, în a-şi face tot mai fertil pămîntul, pen¬ 
tru a-i smulge roade tot mai bogate. 

Toate acestea, îmbinate cu hărnicia membrilor 
cooperatori, au făcut ca în timpul ce s-a scurs ^ de 
la încheierea cooperativizării, cooperativele agricole 
de producţie să obţină producţii din ce în ce mai 
mari. Asa se explică faptul că în anul 1964, producţia 
medic de grîu realizată de cooperativele agricole a 
întrecut cu 300 kg la hectar, pe cea a anului 1961, iar 
cea de porumb boabe a fost mai mare cu 400 kg la ha. 
Cooperativele agricole de producţie Surduleşti, din 
comuna Miroşi, Mozăceni-Deal, Gliganu, Rociu, Col- 
ţu, LIngheni şi altele, au realizat în ultimul an pro¬ 
ducţii de grîu şi porumb la care membrii cooperatori 

nici nu se puteau gîndi în trecut. Producţia de 3.350 
kg porumb boabe la hctar. realizată la cooperativa 
agricolă Surduleşti, 1.905 kg grîu la hectar obţinută 
de membrii cooperatori din satul Babaroaga, sînt cea 
m.ai elocventă dovadă că atunci cînd pămîntul — in¬ 
diferent de structura lui — este fertilizat şi lucrat în 
condiţii agrotehnice înaintate, răsplăteşte din plin 
strădania lucrătorilor ogoarelor. 

Avînd sprijinul permanent al organelor locale de 
partid si de stat, membrii cooperatori din raionul 
Costeşti şi-au îndreptat atenţia spre dezvoltarea ra¬ 
murilor de producţie care aduc venituri băneşii, cum 
sînt: zootehnia, legumicultura, creşterea păsăribr. 
Astfel, în domeniul creşterii animalelor,^ s-a urmărit 
în permanenţă ca, pe baza îmbunătăţirii raselor, să 
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Pentru animale, construcţii spaţioase ţi trainice la C.A.P. Urlueni^ 

se asigure, pe de o parte, sporirea efectivelor în ra¬ 
port cu suprafaţa de teren a raionului, iar pe de altă 
parte, obţinerea de producţii cît mai ridicate de lapte> 
lînă, carne şi produşi. 

In tabelul de mai jos redăm dinamica creşterii e- 
fectivelor de animale ale cooperativelor agricole de 
producţie în perioada 1961-1964. 

INDICI 1961 1962 1963 1964 

Bovine total 4.901 12.100 16.242 18.307 
din care vaci 1.236 2.804 3.055 4.706 

Porcine 3.361 3.177 6.349 13.372 

Ovine 1.076 16.433 23.912 24.005 

Păsări 876 6.900 24.795 45.929 
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Creţterea porcilor 

pentru îngrăşat asi¬ 

gura ccoperativelor 

agricole însemnate 

venituri băneşti, (Ve¬ 

dere de la C.A.P. 

Mo'zâceni-Vale. 

Este demnă de remarcat munca depusă de mem¬ 
brii cooperativelor agricole de producţie în direcţia 
asigurării adăposturilor pentru animale. In prezent, 
în raion sînt construite şi date în folosinţă 213 graj- 
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duri, 49 maternităţi şi 12 îngrăşătorii de porci, 49 pu- 
ierniţe pentru păsări, 50 saivane. 

Aplicînd în viaţă indicaţiile partidului şi guvernului 
nostru cu privire la folosirea raţională a terenurilor 
slab productive, membrii cooperatori au transformat 
dealurile şi colinele, altădată sterpe, în adevărate 
grădini de pomi şi viţă de vie în terase. 

Cu ani în urmă, pe meleagurile ce alcătuiesc azi 
raionul Costeşti, despre viţa de vie altoită nu se pu¬ 
tea vwbi. Astăzi aproape în toate comunele au fost 
înfiinţate plantaţii de viţă de vie după regulile îna¬ 
intate şi 7 şcoli de viţă altoită, care pun în valoare 
peste 1.000 hectare improprii altor culturi. 

Noul peisaj al dealurilor de la Mîrghia, Silişteni, 
Icneşti, Ungheni, Mozăceni-Deal, Strîmbeni, Rociu 
şi altele, încărcate de podoaba rubinie a strugurilor, 
dau locurilor o frumuseţe încîntătoare şi membrilor 

cooperatori o avuţie mare. 

★ 

unea harnică a membrilor cooperatori, mă¬ 
surile luate de consiliile da conducere, sub 
îndrumarea organizaţiilor de partid, ajuto¬ 

rul acordat de stat, au făcut posibilă obţinerea unor 
rezultate remarcabile. La sfîrşitul anului 1964; da¬ 
torită creşterii veniturilor, fondul de bază al coope¬ 
rativelor agricole de producţie din raion a ajuns 
la 55.376.000 lei, iar averea obştească la 
92.764.000 lei. Ca urmare a acestui fapt a crescut 
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şi valoarea zilei-mun- 
că. Cu veniturile ob¬ 
ţinute, un număr ma¬ 
re de colectivişti şi-au 
construit case noi, 
şi-au cumpărat cele 
necesare unui trai tot 
mai bun. In ultimii 
4 ani, în raion au fost 
ridicate 2.7.55 case 
spaţioase şi luminoa- semnul creşterii 

se, iar multe altele nivelului de trai al oamenilor. 

sînt în curs de con¬ 
struire. 

Mărfurile desfăcute prin magazinele U.R.C.C. 
Costeşti, din 1962 şi pînă în prezent, se ridică la va¬ 
loarea de 360.000.000 lei. Această singură eiiră ex¬ 
primă performanţele valorice ale creşterii volumului 
de produse desfăcute către populaţia raionului. Tot¬ 
odată, această cifră exprimă creşterea puterii de cum¬ 
părare a membrilor cooperatori, arată bunăstarea lor. 
Numai în anul 1964, prin magazinele U.R.C.C. 
Costeşti au fost cumpărate de către locuitorii satelor 
raionului 259 aparate de radio, 728 biciclete, 22 tele¬ 
vizoare, 34 motorete, 88 maşini de cusut, 35 de frigi¬ 
dere şi multe alte produse industriale. Ele sînt însă 
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Prin magazinele cooperaţiei de consum^ tot mut multe mărfuri la 

dispoziţia cumpărătorilor. 

mult mai multe, dacă ţinem seama de mărfurile vîri- 
dute şi prin celelalte unităţi ale comerţului socialist. 

în anii puterii populare, ca urmare a grijii parti¬ 

dului şi guvernului, în raionul Costeşti s-au petrecut 
schimbări fundamentale şi în ceea ce priveşte dezvol¬ 

tarea învăfămîntului şi culturii. In aceşti ani s-a ge¬ 
neralizat învăţămînttd de 8 anî. Tot mai multe şcoli 

şi-au deschis în fiecare toamnă porţile pentru fiii 

membrilor cooperatori, setoşi de învăţătură. 
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Şi Enache Vasile de la Mozăceni-Vale şi-a construit în aceşti ani 

o casă nouă. 

Condiţiile de învăţătură, create de partid şi gu¬ 

vern elevilor, sînt din cele mai bune. Numai în peri¬ 

oada 1961-1964, în raion s-au ridicat şi dat în folo¬ 

sinţă 29 localuri de şcoli cu 90 săli de clasă, din^ 

care 17 localuri cu 49 săli de clasă s-au construit în. 

1964. Cetăţenii comunelor Broşteni, Izvoru, Şerbo- 

eni, Gliganu, Mozăceni-Deal, Negraşi, Cornăţel şi 

altele, se mîndresc cu noile şcoli ridicate în aceşti ani.. 

Semnificative sînt, de asemenea, sumele care au 

fost cheltuite pentru înzestrarea şcolilor cu mobilier 

şi material didactic. In ultimii 4 ani, şcolile din raion 
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au primii mobilier în valoare de 1.997.000 lei şi ma¬ 
terial didactic în valoare de 637.634 lei. Tot în aceas¬ 
tă perioadă, elevii claselor I -— VIII au primit cărtî 
gratuit în valoare de 2.332.000 lei. A crescut mult nu¬ 
mărul cadrelor didactice. In şcolile de 8 ani şi în cele 
două şcoli medii — Costeşti şi Mozăceni-Deal — pre¬ 
dau peste 700 de învăţători şi profesori. Ei se stră¬ 
duiesc. muncind cu perseverenţă şi devotament, să 
dea tinerei generaţii cunoştinţe temeinice şi o educă 
în spiritul patriotismului socialist. 

în condiţiile satului cooperativizat, activitatea 
culturabedacativă se desfăşoară nemijlocit tn legă¬ 
tură cu munca pentru dezvoltarea unităţilor agricole 
socialiste. La dispoziţia oamenilor muncii din raion 
stau astăzi o casă raională de cultură, 78 cămine 
culturale, ^5 biblioteci, care cuprind peste ISO.OOft 
volume diferite. 

Scenele căminelor culturale au chemat la activi¬ 
tate artistică peste 8.000 de artişti amatori, care-şî 
desfăşoară activitatea în cele 332 formaţii de cor, 
dans, teatru, brigăzi artistice de agitaţie, tarafuri, 
solişti vocali şi instrumentişti. O dată cu creşterea 
numărului formaţiilor artistice s-a ridicat nivelul de 
interpretare artistică. Echipele de căluşari şi dan¬ 
suri din Pădureţi şi Cloceşti au reprezentat raionul 
şi regiunea Argeş la spectacolele prezentate pe litoral 
şi Valea Prahovei şi în finala pe ţară a celui de-aî 
Vll-lea Concurs al formaţiilor artistice de amatori. 

Alături le celelalte forme ale muncii cultural-edu- 
cative, munca cu filmul a luat 6 mare dezvoltare, e- 
xercită o puternică înrîurire asupra oamenilor muncii* 
Raionul Costeşti, care în trecut nu avea nici un cine¬ 
matograf, este astăzi în întregime cineîicat. 
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o verigă importantă în pregătirea profesional-cultu- 
rală a membrilor cooperatori o constituie învăţămîntul 
agrozootehnic de masă cu durata de trei ani. In cele 
267 cercuri, învaţă cum să muncească mai bine pă- 
mîntul, cum să îngrijească mai bine animalele aproa¬ 
pe 7.000 de tineri şi vîrstnici. Cunoştinţele teoretice 
sînt completate cu lecţiile practice ţinute în cadrul 
brigăzilor de producţie, în casele laborator, cît şi prin 
vizionarea de documentare agrotehnice puse la dis¬ 
poziţia cursanţilor. Toate acestea duc Ia ridicarea ca¬ 
lificării membrilor cooperatori — de la un an la altul 
numărul de fruntaşi ai recoltelor bogate fiind mai 
mare. 

In comuna docenţi, de curind s-a dat în folosinţă o nouă 

instituţie culturală — cănuntd cultural. 

Bogăţia portului, a cintecului şi jocului popular este adusă 

cu regularitate pe scena căminului cultural de la Gliganu. 



Dezvoltarea armonioasă a agriculturii raionului, 
a industriei locale şl cooperaţiei, au dus la importante 
«chimbări în viaţa satelor raionului. Numărul mare 
de construcţii noi — şcoli, cămine culturale, magazi¬ 
ne şi dispensare — au schimbat înfăţişarea satelor 
de altădată. îndrumaţi de organizaţiile de partid, a- 

vind sprijinul permanent al deputaţilor, locuitorii 
comunelor au participat cu entuziasm la munca pa¬ 
triotică de gospodărire şi înfrumuseţare a localităţi¬ 
lor. Ca urmare, ei au la dispoziţie cinematografe, 
cămine culturale, biblioteci, şcoli, dispensare medi¬ 
cale. 

Gospodărirea şi înfrumuseţarea satelor şi comu¬ 
nelor raionului au constituit şi constituie una din 

■preocupările de seamă ale sfaturilor populare, a de¬ 
putaţilor. In această direcţie, au fost întreprinse nu¬ 
meroase acţiuni de construire şi reparare a drurnuri- 
lor, a podurilor şi podeţelor. In 1963-1964, de pildă, 
s-au asfaltat şoselele Cerbu-Costeşti şi Silişteni-Pă- 
dureţi-Fîlfani pe o distanţă de 21 km. 

în trecut, nu putea îi vorba de vreo comună elec¬ 
trificată. Astăzi, becul electric a înlocuit lampa cu 
petrol în multe case din raion. Numărul comunelor 
electrificate se ridică în prezent la 12. iar ca urma¬ 
re, în ultimul an s-au radioîicat alte trei comune — 
Stolnici, Fîlîani şi Izvoru. 

Asistenţa sanitară a celor ce muncesc s-a îmbu¬ 
nătăţit calitativ, a crescut numărul de cadre sanitare 
cu pregătire superioară şi medie. în 1964, numărul 
medicilor a ajuns la 64, iar al personalului mediu- 
sanitar a crescut la 146, desîăşurîndu-şi activitatea 
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în trei spitale şi 29 circumscripţii sanitare. S-au fă¬ 
cut serioase îmbunătăţiri în ce priveşte dotarea sec- 
ţiilot cu aparate medicale, în spitalele Costeşti, Mo- 
zăceni-Deal şi Izvoru. în 1964, a intrat în funcţiune 
centrul de microradiografie medicală, dotat cu a- 
parat R. F. şi grup electrogen. 

Realizărilor obţinute pînă acum, oame¬ 
nii muncii din raionul Costeşti sînt 
hotărîţi să adauge altele şi mai fru¬ 

moase. Perspectivele măreţe, elanul creator ab 
muncitorilor, al membrilor cooperatori, al intelec¬ 
tualităţii, conduşi de către organizaţiile de partid, 
munca pe care o desfăşoară sfaturile populare, or¬ 
ganizaţiile de tineret, sindicale şi de femei, creşterea 
conştiinţei socialiste a lucrătorilor raionului, asigură; 
dezvoltarea şi consolidarea succeselor obţinute în 
anii puterii populare în raionul Costeşti. 

Alături de întregul popor, locuitorii satelor şi co¬ 
munelor, întîmpină alegerile de deputaţi în Marea A- 
dunare Naţională şi sfaturile populare de la 7 martie 
a.c., cu abnegaţie şi însufleţire. Prin munca entu¬ 
ziastă ce o desfăşoară zi de zi, sub îndrumarea orga¬ 
nizaţiilor de partid, ei luptă neobosiţi pentru întări¬ 
rea economico-organizatorică a cooperativelor agri- 
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coîe de producţie, pentru dezvoltarea şi înflorirea 
raionului, în scopul creşterii continue a nivelului de 
irai material şi cultural al celor ce muncesc. 

Convinşi fiind de justeţea politicii partidului 
■nostru, oamenii muncii din raionul Costeşti se pre¬ 
zintă în faţa urnelor de vot, la 7 martie ac., cu toată 
liotărirea pentru a-şi da votul lor celor mai buni fii 
.ai poporului nostru muncitor, pentru obţinerea unor 
noi şi însemnate realizări în opera de desăvîrşire a 
construcţiei socialiste. 



Cetâj-eni şî cetăţene 1 

La 7 martie 

daţi votul vostru 

candidaţilor 

Frontului 
Democraţiei 
Populare! 


