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succese deosebite a 25-a aniversare a eliberării pa¬ 
triei şi Congresul al X-lea al Partdiului Comunist 
Român. 

La 2 martie ne vom prezenta în faţa urnelor 
pentru a ne alege reprezentanţii noştri, ai tuturor, 
la conducerea treburilor centrale şi locale ale sta¬ 
tului. Ne vom gîndi atunci că sîntem, indiferent de 
vîrstă şi profesie, contemporani şi coautori ai uner 
uriaşe revoluţii — revoluţia socialistă^— că zidim 
cu mîinile şi inteligenţa noastră o operă ce va rămî- 
ne fără doar şi poate înscrisă cu litere de aur în isto¬ 
ria milenară a patriei. Ne vom gîndi că sîntem o ge¬ 
neraţie de constructori în cel mai deplin sens al cu- 

pundere să construim o ţară cum şi-au visat-o cele 
mai înflăcărate minţi ale neamului. Trecînd în re¬ 
vistă — după tradiţie — înfăptuirile, vom privi în¬ 
crezători înainte şi vom avea certitudinea clară a 
izbînzii, pentru că avem un conducător încercat — 
Partidul — şi pentru că avem uri sentiment puternic 
care ne animă — patriotismul socialist. 

Pentru tot ce am înfăptuit pînă acum, pentru în¬ 
făptuirile şi mai mari ale viitorului, gîndurile ni se 
îndreaptă pline de recunoştinţă către Partidul Co¬ 
munist Român a cărui politică internă şi externă — 
întruchipare a celor mai înalte năzuinţi ale naţiunii 
— a întrunit şi va întruni şi pe viitor adeziunea cea 
mai deplină a întregului popor şi a fiecărui cetăţean 
în parte. 

Trup din trupul ţării, prins împreună cu ţara în 
iureşul marilor transformări înnoitoare, scrutînd 
laolaltă cu ţara viitorul luminos, păşeşte şi judeţul 
în care trăim şi muncim — Argeşul nostru. Rîndu- 
rile acestea se vor a fi un imn închinat realizărilor 
de pînă acum, obţinute sub conducerea partidului, 
de cetăţenii acestor meleaguri de legendă, o privire 
înainte către marile sarcini, înfăptuiri, satisfacţii ca¬ 
re ne stau în faţă. 

Itinerarii industriale 

& noţiune plină de sensuri s-a încetăţenit temei- 
.nic în anii noştri, în vocabularul de fiecare zi — in¬ 
dustrializarea socialistă. In concepţia partidului nos^ 
tru industrializarea a fost, este şi rămîne factorul 
hotărîtor al dinamismului întregii economii, al dez¬ 
voltării multilaterale a societăţii, al ridicării nive¬ 
lului de trai al populaţiei, al asigurării independen¬ 
ţei şi suveranităţii naţionale. Pentru realizarea în 
practică a unor asemenea înalte scopuri, au fost 
concentrate uriaşe eforturi materiale şi umane, au 
fost cercetate şi puse în valoare bogatele resurse 
naturale ale ţării, au prins viaţă an de an vaste pro¬ 
grame de investiţii. Şi dacă astăzi se înalţă peste tot 
siluetele zvelte ale combinatelor şi uzinelor, dacă 
au apărut, s-au dezvoltat şi se dezvoltă numeroase 
ramuri industriale noi, dacă marca „Made in Româ¬ 
nia" este cunoscută şi apreciată pe toate meridiane¬ 
le globului, dacă realizăm în numai 24 de zile valoa¬ 
rea întregii producţii industriale obţinută în 1938, 
aceasta se datoreşte muncii eroice a întregului po¬ 
por, justeţei politicii economice a partidului nostru. 

Vizînd în ansamblu dezvoltarea întregii economii 
naţionale, programul ştiinţific de industrializare 
socialistă s-a împletit strîns cu ideea repartizării ar¬ 
monioase a forţelor de producţie pe întreg teritoriul 
ţării, cu dezvoltarea multilaterală a tuturor localită¬ 
ţilor, prioritate dîndu-se celor rămase în urmă. O 
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careasa, Godeni şi Berevoieşti. Arg 
totdeauna un judeţ bogat, dar num; 
lismului bogăţiile lui au fost puse 
valoare. Pentru că numai în anii so 
noi în Argeş, ca şi în întreaga ţară. 

cercetători ştiinţifici, ingineri, tehnicieni, muncitori, 
oameni de cele mai diverse profesii din judeţul nos¬ 
tru şi din alte localităţi ale ţării. Ei au creat o ope¬ 
ră care se cheamă Argeşul de astăzi. Argeşul indus¬ 
trial, Argeşul care ne umple inima de justificată 
mîndrie patriotică. Dar pînă să ajungem aici a tre¬ 
buit să parcurgem un drum de muncă avîntată. 

Să încercăm să-l reconstituim. 
Primele semne ale industrializării sînt legate a- 





sele fabricate la noi. La Pescăreasa, Godeni, Berevo- 
ieşti, vechiul bazin carbonifer a început să renască. 
Au fost deschise mine noi, moderne, iar cele vechi 
au fost dezvoltate şi perfecţionate. In sprijinul mi¬ 
nerului au venit mecanizarea, perforatoare electrice, 
haveze, craţere, maşini de încărcat cărbunele, loco¬ 
motiva Diesel, trolii de mare forţă, maşini speciale 
de aeraj, lumină electrică, pompe puternice pentru 
evacuarea apei. Cunosc o continuă dezvoltare în¬ 
treprinderea de poduri metalice şi prefabricate din 
beton, întreprinderile textile, întreprinderea de 
conserve din legume şi fructe Băiculeşti, se 
modernizează întreprinderile forestiere de la Curtea 
de Argeş, Stîlpeni, Rucăr ; lemnul, marea bogăţie a 
munţilor argeşeni, este valorificat Ia noi parame- 

Sînt cîteva însemnări fugare din amintirile pri¬ 
milor ani. Cu cît înaintăm către vremea noastră, rit¬ 
mul industrializării capătă noi proporţii, ramurile 
industriale se diversifică continuu, se îmbogăţesc 
permanent, alte şi alte resurse sînt puse în valoare. 
Timpul care-şi toarce liniştit firul, este încărcat cu 
fapte pe care nu le-ar fi putut acumula înainte nici 
în zeci de ani. Şi pentru că am amintit de fapte, pu¬ 
tem nota aici una dintre cele mai frumoase fraze 
auzite recent, la întîlnirea unui candidat în alegerile 
pentru Marea Adunare Naţională cu alegătorii: 
-„N-aşi dori să fac promisiuni. Nu vorbe ne pro¬ 

punem să lăsăm în urma noastră, ci fapte". într- 
adevăr faptele. Iată ce vorbeşte cel mai bine, cel 
mai convingător. 

Dar să continuăm reconstituirea drumului par¬ 
curs. Se atacă concomitent obiective de mare impor¬ 
tanţă economică, care cer fonduri de miliarde, dar 
mai ales pricepere, multă iniţiativă şi curaj. începe 
marea epopee a construcţiei hidrocentralei de pe 
Argeş, în prezent cea mai mare hidrocentrală a ţ-ă- 
rîi. Peste 15 000 de constructori, veniţi din toate col¬ 
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ţurile ţării, dar cei mai mulţi argeşeni de origine, 
îşi propun să pună tumultuoasa apă a Argeşului să 
lucreze pentru om şi nevoile lui. începe o luptă grea 
şi eroică, încununată în final de izbîndă. Roca dură 
a muntelui este străbătută de tunele, se lucrează la 
baraj şi pe harta ţării apare o nouă mare artificială, 
se naşte la cîteva sute de metri sub munte o adevă¬ 
rată cetate subterană, sala turbinelor. In aceeaşi 
vreme, la Piteşti poartă în poartă cu fabrica de ta- 
nanţi, alţi constructori încep să ridice cele 10 fabrici 
reunite sub numele de Combinatul de industrializa¬ 
re a lemnului, fabrici în care buşteanul, cîndva bun 
numai pentru foc, se transformă în cherestea, pla¬ 
caj, binale, parchete, mobilă, în tot în ceea ce se 
întâlneşte nu numai în locuinţele din România, dar 
şi din alte vreo 17 ţări ale lumii. 

An de an, asemenea întregii ţări, judeţul Argeş 
a cunoscut profunde transformări înnoitoare care 
au schimbat din temelii faţa locurilor. Dar pe a- 
ceastă traiectorie ascendentă anul 1965 se înscrie cu 
profunde semnificaţi. Este anul desfăşurării Con¬ 
gresului al IX-lea al Partidului Comunist Român, 
care prin ideile şi hotărîrile sale a dat un nou şi pu¬ 
ternic impuls iniţiativei şi energiilor creatoare ale 
poporului, a stabilit un amplu program de dezvolta¬ 
re a forţelor de producţie, de perfecţionare a rela¬ 
ţiilor de producţie, de accelerare a dezvoltării Ro¬ 
mâniei Socialiste ; este anul cînd, ca şi acum, în 
1969, au avut loc alegerile de deputaţi pentru Marea 
Adunare Naţională şi pentru organele locale ale pu¬ 
terii de stat. Pe drept cuvînt se poate spune că în¬ 
treaga ţară a parcurs de atunci pînă acum cea mai 
bogată perioadă în realizări. La fel cu ţara, o peri- 
odată tot atît de bogată am parcurs şi noi, argeşenii. 

Ne întoarcem din nou în cheile Argeşului. Lupta 
miilor de constructori cu roca dură a muntelui se a- 
propie de victoria finală. Şi iată că într-o zi, în pre¬ 
zenţa conducătorilor de partid şi de stat, a tovară- 
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aezmerat, ci o realitate vie, concretă, vi¬ 
zitata la tot pasuL Pornind de la această realitate, 
pnvim şi: mai cutezători înainte, păşim la muncă cu 
hotărîrea fermă ca fiecare la locul lui de muncă să 
ne facem exemplar şi pînă la capăt datoria 

Noile coordonate ale agricult 

Anii socialismului sînt marcaţi de înser 
transformări înnoitoare şi în domeniul agricu 
— importantă ramură de producţie a economie 

Bunuri agroalimentare a populaţiei şi de materii 
prime a industriei, partidul şi statul nostru au mili¬ 
tat Şl militeaeză cu consecvenţă pentru o agricultură 
moderna, multilateral şi intensiv dezvoltată, de 
înaltă eficienţă economică. In satele patriei, urmînd 

-■11 agriculturii; statul cheltuieşte însemnate 
fonduri pentru înzestrarea agriculturii cu mijloace 
tehnice moderne, pentru cercetarea ştiinţifică ; se 
desfăşoară o intensă muncă politico-organizatoricâ 
pentru valorificarea superioară a tuturor resurselor 
pămîntului. In felul acesta, priceperii şi hărniciei 
tradiţionale a ţăranului, i s-a adăugat în anii noştri 
un aliat nou şi de nădejde — ştiinţa, o puternică ba¬ 
ză tehnico-materială. Au rămas de domeniul amin¬ 
tirilor vremurile cînd ţăranul îşi lucra pămîntul cu 
plugul tras de două văcuţe amărîte, vremurile 
cînd muncea din zori şi pînă-n noapte pe pămîn¬ 
tul moşierilor, cînd muncea în parte pe la cei a- 
vuţi. Nivelul tehnic al agriculturii era extrem de 
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scăzut, ni^ai pe păminturile moşiereşti, Inttlnin- 
ici-^lo cîte un tractor 

Astăzi în întreaga agricultură, de stat sau coope¬ 
ratista, marea majoritate a lucrărilor se face meca¬ 
nizat eu tractoare şi maşini agricole perfecţionate 
se folosesc mari cantităţi de îngrăşăminte kmlce 

suprafeţele 
irigate. In mtreprmderile agricole de stat ca si în 
fiecare cooperativă lucrează ingineri agronomi care 
împreuna cu medicî veterinari, zootehnişti şi alţi 
speciahşti, aduc un aport de seamă al organizarea 
muncii, la creşterea producţiei 

Iată foarte pe scurt condiţiile care au determi¬ 
nat creşterea an de an a producţiei agricole, care au 
făcut posibil ca şi într-un an secetos cum a fost 
1968, agricultura să reuşească să acopere necesită- 

mtern şi să asigure unele disponibi¬ 
lităţi pentru export. Asemenea rezultate sînt o con¬ 
firmare a justeţei politicii agrare a partidului nos¬ 
tru, sint legate de sprijinul permanent al statului 
socialist. 

In acest cadru propice de dezvoltare a agricultu- 
rn ţarii, işi desfăşoară activitatea şi cooperativele a- 
pieole dm judeţul Argeş. Grija partidului şi statu¬ 
lui are şi pentru agricultorii argeşeni un înţeles 
foarte precis şi foarte concret. Ea se exprimă în fie¬ 
care^ tractor cu care muncim mai bine şi mai uşor 
pammtul, în fiecare combină care înlLuieşte L- 
tP^ti înaltă productivitate, în asis- 

“ creditele acordate de stat, 
m cheltuiehle pe care statul le face pentru cerceta- 
ea ştiinţifica destinata agriculturii. Apelînd la ci- 

începutul anului 1969, a- 
fe 1 nnn ^^ tractoare, pes- 
s?n! mecanice, 850 combine şi alte ma- 
ş m perfecţionate, ca numai în 1968 au fost primite 

23 000 000 kg îngră¬ 
şăminte. Sa adaugam că în judeţul nostru îj d4ă- 
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^ra activitatea o staţiune agricolă de cercetări ex- 
p^entale şi un mstitut de cercetări pentru po¬ 
micultura cu raza de activitate republicmiă, că di- 

“g°^re.J«crează 452 ingineri agronomi, zoo- 
tehmşti, medici veterinari, peste 800 tehnicieni şi 
ne vom da mai bine seama ce posibilităţi există 
pentru creşterea continuă a producţiei, pentru întă¬ 
rirea economică a cooperativelor agricole 

Aceste posibilităţi - deşi nu în totalitate - au 
Şl fost puse de altfel m valoare. Este semnificativ 

f alegerile precedente, 
«oo^rativele agricole au reuşit să obţină cea mai 

judeţului - în medie 
1 720 kg gnu Şl 2 130 kg porumb la hectar, unele 
cooperative depăşind cu mult şi aceste producţii. 
Rezultatele obţinute în 1968 — sub aceste cifre me- 

departe edificatoare pentru 
posibilităţile reale de care dispune agricultura ju¬ 
deţului. Cu toate acestea trebuie subliniat că şi în 
condiţiile de secetă prelungită, o bună parte a coo¬ 
perativelor agricole au reuşit să obţină rezultate 
mulţumitoare. Sătenii mai în vîrstă îşi amintesc 
desigur,^ că pe vremea cînd lucra fiecare petecul lui 
de pamint, o asemenea secetă distrugea complet re- 

tehnico-materială de 
extinderea 

irigaţiilor, îmbinate cu întreţinerea în bune condi- 
ţium a culturilor, au ajutat unele cooperative agri¬ 
cole sa dimmuieze efectele negative ale seceteifsă 
obţma producţii asemănătoare celor din anii cu con 
Aţn clunaterice normale. Cooperativa agricolă Dîr- 

Sfdin 1 hectar, ea din Slobozia 1 532 kg, cea din Leordeni 1 823 
kg cooperativele agricole din Bascov, Călinesti To- 
polovem au obţinut producţii de porumb cuprinse 

cele dto^ 
li hlar® Pravăţ. Stoeneşti, producţii de 
cartofi cuprinse intre 11 660 şi 15 000 kg la hectar. 
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ole au preluat experienţa Staţiunii de cerce- 
u pornit o adevărată ofensivă pentru ridica- 
ilităţii podzolului. La Slobozia, Căteasca, 

Datmd pe larg problemele ridicării fertilităţii pod¬ 
zolului, conferinţa judeţeană de partid a stabilit ca 
în următorii doi ani, cel puţin 20 000 de hectare de 
teren să fie amendamentate. Sporirea fertilităţii so¬ 
lurilor — prima condiţie de oare este hotărîtor le¬ 
gată producţia agricolă a judeţului nostru — trebuie 
să constituie mai mult ca pînă acum, o preocupare 
de prim ordin, atît a organelor agricole judeţene cit 
şi a consiliilor de conducere, a tuturor cooperatori¬ 
lor. Eliminînd greşelile care s-au făcut în unele 
locuri în ceea ce priveşte gospodărirea amendamen¬ 
telor şi îngrăşămintelor chimice, inconsecvenţa cu 
care s-a acţionat în altele, există posibilitatea prac¬ 
tică deja dovedită, să ridicăm capacitatea de pro¬ 
ducţie a podzolului. Este o sarcină de mare însem¬ 
nătate, de realizarea căreia este strîns legată soarta 

rigaţli. în condiţiile 
tecul de pămînt, n- 
posibilitate. Cine si 

fost folosite de asemenea şi alte mijloa( 
în zona Costeştilor, într-un număr de 2' 
au fost construite baraje şi lacuri de i 

terii de puţuri pentru aducerea la supi 
din pînza freatică. Au fost astfel amen 
irigat peste 4 800 hectare. La Bascov, 
teşti, Leordeni şl în alte locuri, irigaţii 
tuit cel mai bun antidot împotriva secel 
cooperativele agricole să obţînă produc 
le, legume, furaje ce depăşesc cu mii ( 
la hectar pe cele obţinute în teren neiri 
cov, spre exemplu, producţia de porumb 
păşit 5 000 kg la hectar. Aceasta presu] 
paralel cu preocuparea pentru extinde 
ţei amenajate, cea mai mare grijă faţă 



obţin 



parte de posibilităţile reale ale acestei ramuri. Ex¬ 
perienţa unităţilor fruntaşe ne-a arătat calea ce- 
trebuie urmată pentru ca zootehnia să fie intr-ade¬ 
văr izvor de venituri: asigurarea unei baze furajere 
corespunzătoare (şi în acest sens acţiuni pentru ri¬ 
dicarea producţiei la hectar atît la furajele cultivate 
cit şi la cele naturale — păşuni şi fineţe), selecţio¬ 
narea raselor, îngrijirea raţională a animalelor. A- 
ceastă cale trebuie urmată în toate unităţile. 

Puterea muncii unite a găsit o strălucită confir¬ 
mare şi cu prSejul unei alte mari acţiuni iniţiată 
de organele şi organizaţiile de partid, la care au 
participat zeci de mii de ţărani cooperatori. Este 
vorba de valorificarea superioară a terenurilor în 
pantă, de plantarea cu pomi şi viţă de vie a unor 
dealuri sterpe trecute în evidenţă la rubrica „tere¬ 
nuri neproductive". Şi astfel, peste 20 000 hectare 
de teren care de cînd se ştiu n-au produs nimic sau 
aproape nimic, au fost aduse în circuitul agricol, au 
fost transformate în adevărate surse de venituri. A- 
proape nu există cooperativă agricolă din zona de 
deal şi munte care să nu-şi fi închegat în aceşti ani 
plantaţii noi. Pe Argeşel sau Rîul Tîrgului, la Bogaţi, 
Davideşti, Bilceşti, Vlădeşti, Domneşti, Boţeşti sau 
Cîmpulung, plantaţiile tinere se întind pe sute de 
hectare. 

Noile plantaţii constituie o mare bogăţie a jude¬ 
ţului, a fiecărei unităţi în parte, care în multe locuri 
au şi început să contribuie substanţial la sporirea 
veniturilor cooperatorilor. Tot atît de adevărat este 
că există şi cooperative agricole care socotesc că o 
dată cu închegarea plantaţiei nu mai au altceva de 
făcut decît să se prezinte la cules. Este o judecată 
greşită. Pentru ca marele volum de muncă şi de 
fonduri băneşti investit în pomicultură să fructifice 
este necesar ca plantaţiile în general, cele tinere în 
special, să fie mereu în atenţia cooperatorilor, să li 
se dea — cum se zice — cît mai des bună diminea- 
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au trecut de la alegerile precedente, se poate afir¬ 
ma că s-au făcut în toate domeniile paşi însemnaţi 
înainte. E clar însă că agricultura cooperativizată 
nu şi^a epuizat nici pe departe marile ei posibilităţi, 
că există încă uriaşe resurse care-şi aşteaptă valo¬ 
rificarea. Intreprinzînd în continuare acţiuni susţi¬ 
nute pentru ridicarea fertilităţii solului, amenajînd 
noi suprafeţe pentru irigat şi folosindu-le raţional, 
aplicînd cu consecvenţă complexul de reguli agro¬ 
tehnice recomandat de ştiJnţă, întreţinînd mai bine 
plantaţiile, mai pe scurt gospodărind mai bine, mai 
cu chibzuială averea obştească, unind sprijinul a- 
cordat de stat, cu hărnicia noastră, avem posibihta- 
tea să facem din fiecare cooperativă agricolă o uni¬ 
tate puternică, înfloritoare şi prin aceasta să ne 
sporim continuu veniturile. 

La aprovizionarea populaţiei cu produse agroali- 
mentare şi a industriei cu materii prime agricole, 
participă în mod substanţial agricultura de stat. îm. 
cadrul măsurilor generale întreprinse de partidul şi. 
statul nostru pentru reorganizarea conducerii şi 
planificării agriculturii, acest sector s-a bucurat de 
o atenţie deosebită. Vechea formă de organizare în 
sistemul gospodăriilor de stat, care nu permitea 
desfăşurarea unei activităţi cu eficienţă maximă a 
fost înlocuită cu forma de organizare în întreprin¬ 
deri agricole, care coordonează activitatea mai mul¬ 
tor ferme. Deşi a trecut o perioadă scurtă de cînd 
se lucrează în acest sistem şi deşi, şl fermele şi-au 
desfăşurat activitatea în condiţiile secetoase ale a- 
nului trecut, noua formă de organizare şi-a dovedit 
deja în practică superioritatea. Este o urmare fi¬ 
rească a apropierii specialiştilor de producţie, a lăr- 
^rii atribuţiilor şi competenţei, a stimulării iniţia- 

în judeţul nostru îşi desfăşoară activitatea un 
număr de 7 întreprinderi agricole de stat eu 43 fer-.- 
me agricole specializate pe ramurile principale ale 

agriculturii: 7 cu profil pomicol, 11 zootehnice, 3 
■ţdticole, 12 pentru culturi de cîmp şi 12 mixte. Pro¬ 
ducţiile medii de 1 663 kg grîu la hectar şi 1 700 kg 
porumb la hectar, depăşirea planului de fructe în 
pomicultură cu 2 571 tone, producţiile în general 
bune obţinute în sectorul zootehnic demonstrează 
că întreprinderile agricole au reuşit să diminuieze 
în oarecare măsură efectele negative ale secetei şi 
să-şi aducă contribuţia la aprovizionarea populaţiei. 
Dar, fireşte, şi în cazul întreprinderilor agricole, re¬ 
zultatele înregistrate în anul trecut nu sînt conclu¬ 
dente, nu exprimă capacitatea reală de care dispune 
agricultura de stat din judeţul nostru. 

Rentabilizarea fiecărei ferme — sarcină deosebit 
de importantă a agriculturii de stat — necesită o şi 
mai mare mobilizare a priceperii şi cunoştinţelor 
specialiştilor, pentru ca baza tehnico-materială de 
care dispun să fie economic folosită, ca fiecare leu 
cheltuit să aducă un spor de beneficiu, pentru ca 
agricultura de stat să contribuie — pe baza creşte¬ 
rii producţiei — într-o măsură mai mare la aprovi¬ 
zionarea populaţiei cu produse agroalimentare şi a 
industriei cu materii prime agricole. 

Intr-o nouă formă de organizare îşi desfăşoară 
activitatea şi întreprinderile de mecanizare a agri¬ 
culturii, care au înlocuit fostele S.M.T.-uri. Ele sînt 
înzestrate cu tractoare şi maşilni agricole mereu mai 
perfecţionate, cuprind mai bine întregul teritoriu, 
au posibilitatea să efectuieze mecanizat toate lucră¬ 
rile legate de cultura griului, 70—80 la sută din lu¬ 
crările necesitate de cultura porumbului, iar prin 
tractoarele cu gabarit redus cu care au fost înzestra¬ 
te în ultima -vreme, să efectuieze un volum mai 
mare de lucrări şi în pomiviticultură. In întreprin¬ 
derile de mecanizare a agriculturii lucrează oameni 
bine pregătiţi profesional care cu prilejul campanii¬ 
lor agricole au dovedit că ştiu să muncească pentru 
executarea la timp a lucrărilor. Urmărind în conti- 
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Tespondent, vara şi toamna, la recoltat — în produc¬ 
ţii cît mai mari. 

Asemenea oamenilor muncii care lucrează în in¬ 
dustrie şi muncitorii ogoarelor — specialişti din 
staţiunile experimentale sau din unităţile de pro¬ 
ducţie, muncitori. în ferme, ţărani cooperatori — 

■ s-au angajat acum, la început de an să depună efor¬ 
turi sporite, să obţină succese cît mai de seamă în 
cinstea celei de a 25-a aniversări a eliberării patriei 
şi a Congresului al X-lea al partidului. Se prevede 
ca întreprinderile agricole să depăşească cu 8 la 
sută planul la grîu şi cu 7 la sută la porumb, iar 
cooperativele agricole cu 6 la sută la grîu şi 3 la 
sută la porumb, se prevede să se depăşească planul 
în zootehnie, în livezi şi vii, în legumicultură. 

Sprijinul şi atenţia permanentă pe care partidul 
.şi statul nostru le acordă agriculturii, baza tehnico- 
materială în continuă creştere, priceperea şi hărni¬ 
cia specialiştilor din întreprinderile agricole de stat şi 
de mecanizare a agriculturii, priceperea şi hărnicia 
ţăranilor cooperatori, sînt tot atîtea garanţii că e- 
xistă toate condiţiile să obţinem pe viitor rezultate 
mereu mai bune în tot ce se întreprinde în agricul¬ 
tură. Dînd viaţă politicii economice a partidului, 
oamenii muncii de pe ogoare îşi îndeplinesc o im¬ 
portantă îndatorire patriotică, asigură un belşug de 
produse agroalimentare, contribuie prin munca lor 
la ridicarea propriului nivel de viaţă, al tuturor ce- 

Totul pentru om 

Socialismul — cea mai umană orînduire din cîte 
a cunoscut istoria — are înscris pe steagul său ca 
lege fundamentală, grija faţă de om şi nevoile sale.. 
O luptă crîncenă, însoţită de sacrificii enorme, a fă¬ 
cut loc ideii că omul e fiinţa supremă pentru om. 
că oamenii sînt toţi egali între ei, că exploatarea o- 
inului de către om este o aspră nedreptate, în totală 
contradicţie cu esenţa umană. 

Victorios în ţara noastră — socîalismul a trans¬ 
format aceste idei din deziderat în realîtate. In ţara 
noastră, prin lege, toţi cetăţenii sînt egali între ei, 
exploatarea omului de către om a fost complet şi 
pentru totdeauna desfiinţată, în ţara noastră omul 
este pe deplin stăpîn pe el şi pe munca lui. Aceasta 
este cea mai de seamă victorie pe care poporul ro¬ 
mân a obţinut-o sub conducerea încercată a Parti¬ 
dului Comunist. Ţelul pe care-1 urmărim în pre¬ 
zent, şi de care ne apropiem din ce în ce mai mult, 
este satisfacerea în cel mai înalt grad a cerinţelor 
materiale şi spirituale ale oamenilor mimcii. Ridi¬ 
căm fabrici, uzine, lucrăm mai bine pămîntul, ne 
străduim să înţelegem mai bine legile naturii şi să 
le punem să lucreze pentru noi, nu urmărind un 
scop în sine, ei subordonînd totul ţelului suprem al 
partidului, ridicarea nivelului de trai al poporului. 
Şi poporul, stăpîn de drept şi de fapt, pe toate mij¬ 
loacele de producţie înţelege că posibilitatea ridică¬ 
rii continuie a nivelului său de trai stă în mîinile 
sale, depinde de creşterea producţiei de bunuri ma- 



teriale, de eficienţa cu care se lucrează la fiecare 
loc de muncă. Tocmai de aceea întregul popor ro¬ 
mân urmează cu încredere şi hotărîre politica parti¬ 
dului, văzînd în ea propria lor politică, unicul drum 

■care duce spre ridicarea necontenită a bunăstării. 
Pe baza creşterii avuţiei naţionale, în anii socia¬ 

lismului au fost efectuate dese sporiri de salarii, au 
fost reduse în repetate rînduri preţurile, statul a 
cheltuit şi cheltuieşte însemnate fonduri pentru asi- 
.gurarea de condiţii mai bune de locuit, pentru învă- 

ţămînt, cultură, sănătate. Prin aplicarea în viaţă a 
lîotărîrilor Congresului al IX-lea şi ale Conferinţei 
Naţionale a partidului, în aceşti ani au fost majorate 
salariile a numeroase categorii de oameni ai muncii, 
a avut loc o creştere generală a salariilor mici, a 
pensiilor. Ca urmare a îmbunătăţirii salarizării, 
în primii trei ani ai cincinalului salariul real a cres¬ 
cut cu 9,5 la sută. Aproape un sfert din bugetul sta¬ 
tului se cheltuieşte pentru dezvoltarea învăţămîntu- 
lui, ştiinţei, culturii, asistenţei sanitare. Numai pen¬ 
tru anul 1969 sînt prevăzute sporuri de salarii însu- 
mînd 4 miliarde lei, ceea ce va asigura o creştere a 
salariul real de 5,1 la sută. Veniturile băneşti ale ţă¬ 
rănimii au fost în 1968 cu 25 la sută mai mari decit 
în 1965. 

Este o realitate evidentă la tot pasul şi în judeţul 
Argeş faptul că oamenii locuiesc astăzi în condiţii 
.mal bune, se îmbracă mai bine, se hrănesc mal bine, 
trăiesc mai bine. Să dăm cuvîntul faptelor. 

La Piteşti sau Cîmpulung, la Curtea de Argeş, 
Costeşti sau Topoloveni, la oraşe ca şi la sate, anii 
socialismului au adus cu ei un avînt nemaiîntîlnit 
al construcţiei de locuinţe. Nu este o figură de stil 

ci o copie fidelă a realităţii — afirmaţia că ora¬ 
şe schimbă din temelii. Să luăm Pi- 

>u La văzut de 10 ani ar crede cu si- 
află într-un alt oi-aş. Intr-un răstimp 
apărut moderne cartiere cu blocuri 
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zvelte, caracterizate printr-un grad de confort tot 
mai ridicat. In cartierul Bucureşti sau în Piteşti- 
sud, în cartierul Trivale sau în noul cartier de pe 
strada Găvenii, locuiesc acum mii şi mii de oameni. 
Este semnificativ că numai din 1966 şi pînă acum în 
judeţul nostru au fost date în folosinţă 4 223 aparta¬ 
mente. Alte sute de apartamente îşi aşteaptă loca¬ 
tarii. Dar, determinată de dezvoltarea vertiginoasă 
a industriei, populaţia oraşelor creşte, creşte şi ce¬ 
rinţa de locuinţe. Pornind de la necesităţile acestea. 
Comitetul Central al Partidului Comunist Român şi 
Consiliul de Miniştri au stabilit anul trecut noi mă¬ 
suri pentru impulsionarea construcţiilor de locuinţe 
cu grad de confort diversificat. 

Asemenea oraşelor şi satele îşi schimbă de la 
zi la zi înfăţişarea. Este, desigur, o mare deosebire 
intre satul de altă dată, aflat la discreţia percepto¬ 
rului Şl a jandarmului, cufundat şi la propriu şi la 
figurat în beznă, şi satul de astăzi în care statisticile 

creştere impresionantă şi o diversificare la fel de im¬ 
presionantă (de la butelia de aragaz şi pînă la mobi- 
la nouă) a volumului de mărfuri cumpărate de ţâră- 
mme ; radioficarea, cineficarea, construcţia de şcoli, 
cămine culturale, brutării, case de naşteri, dispem 
sare. Rămînînd în domeniul construcţiei de locuinţe, 
semnaiăm minunata întrecere pornită între ţăranii 
cooperatori: cine-şi face casă mai mare şi mai fru- 
masă. La Lereşti sau Strîmbeni, Schitu-Goleşti sau 
Drăghici, Bălileşti sau Bogaţi, Miroşi sau Bradu, în 
mai toate satele numărul oaselor noi întrece aproa¬ 
pe pe al celor vechi. Numai în ultimii trei ani în 
sate au apărut 6 064 case noi. Ni se pare de aceea 

■intru totul firească declaraţia unui ţăran cooperator 
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reu în creştere. In 247 de asociaţii sportive zeci de 
mii de tineri şi tinere îşi oţelesc corpul în întreceri 
pasionante, funcţionează 4 cluburi sportive de per¬ 
formanţă, o şcoală sportivă în care se practică a- 
proape toate disciplinele, un liceu cu program spe¬ 
cial şi o asociaţie puternică cu 6 secţii de perfor¬ 
manţă la U.M. Muscel. Se prevede ca în curînd la Pi¬ 
teşti, stadionului modem să i se alăture o sală a 
sporturilor la fel de modernă. Şi o vorbă în acest 
punct despre F. C. Argeş, vicecampioana de anul 
Trecut a campionatului naţional de fotbal, de la ca¬ 
re se aşteaptă şi pe viitor o comportare bună. 

Frumuseţile naturale ale judeţului — floarea de 
colţ şi garofiţa Pietrei Craiului, smîrdarul şi coa¬ 
căza de munte, pilcurile de zimbru sau larice, gin¬ 
gaşa narcisă de la Negraşi, giganţii seculari ai pădu¬ 
rilor de fag şi stejar, peisajul încîntător al munţi¬ 
lor noştri, monumentele istorice şi arhitecturale — 
atrag anual pe meleagurile argeşene sute de mii de 
turişti din ţară şi de pe.ste hotare. La rîndul lor, 
zeci de mii de argeşeni pornesc în drumeţie prin fi¬ 
lialele O.N.T. sau pe cont propriu în ţară şi peste 

Am trecut în revista o parte dintre aspectele ca¬ 
re ilustrează şi la nivelul judeţului nostru împlini- 
lea necesităţilor materiale şi spirituale ale omului. 
Desigur, nu se poate afirma că s-a făcut totul pentru 
a asigura satisfacerea tuturor cerinţelor materiale şî 
spirituale ale oamenilor muncii în continuă creştere. 





viabilă pentru a aşeza temelii trainice bunăstării de 
^astăzi, viitorului fericit al poporului, al patriei noas¬ 
tre. Pe această cale mergem hotărît înainte. 

Sînt bune rezultatele obţinute pînă în prezent în 
toate domeniile de activitate. Ele nu constituie insă 
nicidecum un punct final, ci doar o platformă de 
pe care pornim mai departe. 

Programul de dezvoltare economică şi soeial-cuî- 
turală — program cu care Frontul Unităţii Socialiste 
se prezintă în aceste alegeri — este consacrat ridică¬ 
rii în continuare a bunăstării materiale şi spirituale 
a oamenilor muncii — ţelul suprem al întregii acti¬ 
vităţi a Partidului Comunist Român. Dezvoltînd ne¬ 
contenit economia, sporind acumulările socialiste se 
creează condiţii materiale tot mai bune pentru creş¬ 
terea nivelului de trai al poporului, pentru ca omui 
epocii socialiste să simtă din plin binefacerile noii 

“Orînduiri, să se bucure de cuceririle ci\dlizaţiei con¬ 
temporane. 

Dezvoltarea democraţiei socialiste 
— preocupare constantă 

a partidului şi statului nostru 

A avea posibilitatea să cîştigi mai bine, şi astfel 
să te hrăneşti mai bine, să locuieşti într-o casă mai 
bună, să te îmbraci mal bine, să te instruieşti, este 
desigur foarte important. Un cîştig cel puţin la fel 
de mare obţinut de omul epocii socialiste se referă 
la demnitate, la neîngrădita posibilitate de manifes¬ 
tare a personalităţii, talentului, energiei, aptitudini¬ 
lor^ Să ne amintim şi sub acest aspect realităţile de 
altă dată. Ce posibilităţi de manifestare a personali¬ 
tăţii sale avea muncitorul sau ţăranul, cit îl interesa 
pe capitalist sau moşier părerea celor ce lucrau din 
zi şi pînă în noapte pentru el, cîte talente au¬ 
tentice n-au rămas nerealizate, cîte visuri înaripate 
nu s-au stins în faşă ? O întreagă literatură — re- 
flectînd realităţile timpului — ne înfăţişează masa 
oamenilor muncii, exploatată nu numai pe plan ma¬ 
terial, dai- şi pe acest plan al conştiinţei. Cei mai ti¬ 
neri dintre noi aflăm despre asemenea fapte din li¬ 
teratură, cei mai în vîrstă nu trebuie să apelăm la 
literatură. Le-am trăit şi le-am văzut, am suferit noi 
înşine jigniri de tot felul, ne-am izbit noi înrioe de 
aroganţa, dispreţul mănunchiului de oameni avuţi. 

Desfiinţînd pentru totdeauna exploatarea omuiui 
de către om, trecînd toate mijloacele de producţie 
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lege de stat, la noi întreaga politică a partidului şi 
statului, are în centrul său omul, la noi toate măsu¬ 
rile care se întreprind urmăresc în ultimă instanţă 
crearea unui climat cît mai favorabil manifestării 
personalităţii umane, iniţiativei, participării active 
a fiecărui cetăţean la conducerea treburilor de stat 
şi obşteşti, exprimării libere a opiniilor asupra în¬ 
tregii politici interne şi externe a statului. Aceasta 
este democraţia socialistă în acţiune, cea mai pro¬ 
fundă formă de democraţie din cîte a cunoscut isto- 

Pornind de la concepţia că socialismul şi demo¬ 
craţia sînt de nedespărţit, că societatea noastră poa¬ 
te şi trebuie să asigure cele mai largi drepturi şi li¬ 
bertăţi, Partidul Comunist Român promovează 
politica de adîncire şi perfecţionare a democraţii 
socialiste. Problemele care privesc dezvoltarea soci¬ 
etăţii, prezentul şi viitorul patriei au fost, sînt şi vor 
fi puse şi pe viitor în dezbaterea maselor largi ale 
oamenilor muncii. Aceasta înseamnă că cei ce mun¬ 
cesc sînt nu numai producătorii bunurilor materia¬ 
le şl spirituale ci, în acelaşi timp, participanţi activi 
la stabilirea programelor de dezvoltare, la conduce¬ 
rea proceselor de producţie. Milioane de oameni ai 
muncii de toate vîrstele şi de toate profesiile au par¬ 
ticipat cu însufleţire la dezbaterea programelor eco¬ 
nomice, şi-au spus public cuvîntul asupra proiecte¬ 
lor de directive ale Congresului al IX-lea al P.C.R., 
a proiectului Constituţiei Republicii Socialiste Ro¬ 
mânia, a proiectelor de directive privind perfecţio¬ 
narea conducerii şi planificării economiei naţionale, 
îmbunătăţîrea împărţirii administrativ teritoriale a 
României şi sistematizarea localităţilor rurale, a 
proiectelor Legii pensiOor, Legii învăţămîntului. Le¬ 
gii referitoare la conservarea şl folosirea terenurilor 

I agricole şi altele, au făcut propuneri, le-au adus îm- 
I bunătăţiri. In cadrul întreprinderilor, îndeosebi du- 
I pă instituţionalizarea adunărilor generale ale sala- 
‘ riaţilor şi a comitetelor de direcţie, a căpătat o arie 
J mai largă de acţiune principiul muncii colective, a 

crescut controlul masei de salariaţi asupra modului 
cum sînt conduse întreprinderile. In cooperativele 

‘ agricole, adunarea generală a cooperatorilor este 
I forul conducător al fiecărei unităţi. Se poate afirma 
j că nu există măsură economică importantă care să 

nu fie rodul unei consultări largi cu specialiştii, cu 
I masele de oameni ai muncii. E vie pentru noi toţi 

amintirea vizitelor conducătorilor de partid şi' de 
stat în judeţul Argeş, ca şi în celelalte judeţe ale 
ţării, amplul schimb de păreri ce a avut loc cu acest 
prilej între conducătorii de partid şi de stat, şi oa¬ 
menii muncii asupra celor mai diverse probleme ale 
dezvoltării economice şi social-culturale. Sînt toate 
acestea forme de manifestare a democraţiei, o for- 

I mă prin care oamenii muncii, stăpîni de drept şi de 
' fapt ai mijloacelor de producţie, participă direct la 
I conducerea economiei, ştiinţei, culturii, a întregii 

activităţi politice şi sociale. 
Cu deosebită pregnanţă se reliefează caracterul 

profund democratic al orînduirii noastre cu prilejul 
I alegerilor de deputaţi, momentul în care poporul îşi 
: desemnează reprezentanţii la conducerea treburilor 
I centrale şi locale ale statului. Cine erau înainte de- 
I putaţii ? Capitalişti, moşieri, chiaburi. Cine sînt as- 
I lăzi ? Sînt oameni dintre noi, tovarăşi cu care mun¬ 

cim cot la cot în fabrici, uzine, pe ogor, la catedră, 
în laborator, sînt oameni cu care locuim în acelaşi 
bloc sau ne sînt vecini de casă. Sînt muncitori, ţă- 

I răni, intelectuali. Ar putea să fie oricine dintre noi. ICăci prin lege, fiecare cetăţean are asigurat dreptul 
intangibil să aleagă şi să fie ales. Şi tot prin lege, 
deputaţii pe care-i alegem au obligaţia să raporteze 
în faţa noastră, a alegătorilor, asupra modului cum 

73 



îşi duc la îndeplinire mandatul încredinţat. Alege¬ 
rile constituie în ţara noastră un eveniment de mare 
însemnătate politică, de ilustrare vie a modalităţilor 
de exercitare a puterii de către cei ce muncesc, ade¬ 
văraţi stăpîni ai ţării. In campania de pregătire a 
alegerilor are loc o amplă activizare a maselor largi 
de oameni ai muncii, care cu prilejul propunerilor, 
al întîlnirilor electorale îşi spun deschis cuvîntul 
asupra muncii desfăşurate, fac aprecieri şi propu¬ 
neri privind conducerea treburilor de stat. Numai 
în perioada pregătirii alegerilor de la 2 martie în ju¬ 
deţul nostru au participat la dezbateri pînă la ora 
cînd scriem aceste rînduri, peste 224 000 de cetă¬ 
ţeni şi au luat cuvîntul peste 14 800, care au fă¬ 
cut aproape 4 000 propuneri. Cifrele acestea se mo¬ 
difică, se înţelege, de la zi la zi, căci de la zi la zi, 
tot mai mulţi oameni ai muncii îşi spun cuvîntul. 

Adîncirea democraţiei socialiste se manifestă de 
asemenea cu pregnanţă în lărgirea atribuţiilor pe 
care le au organele eligibile, organe autentic repre¬ 
zentative începînd cu Marea Adunare Naţională şi 
terminînd cu consiliile populare comunale, în mo¬ 
dul de lucru al acestor organe. Organele reprezenta¬ 
tive ale puterii de stat, Marea Adunare Naţională şi 
consiliile populare, sînt prin însuşi caracterul lor 
chemate să-şi îndeplinească atribuţiile printr-o acti¬ 
vitate colectivă, în cadrul sesiunilor. Constituţia 
Republicii Socialiste România stabileşte obligativi¬ 
tatea aplicării acestui principiu, în activitatea Con¬ 
siliului de Stat, a Consiliului de Miniştri, a comite¬ 
telor executive ale consiliilor populare. Principiul 
muncii colective constituie o garanţie a dezvoltării 
democraţiei socialiste în ansamblul vieţii statale. 

O caracteristică de seamă a vieţii noastre o consti¬ 
tuie lupta neîmpăcată împotriva a tot ceea ce este 
vechi, perimat, lupta împotriva neajunsurilor şi a ră- 
mînerilor în urmă, lupta pentru promovarea noului. 
Şi în această privinţă contribuţia tuturor cetăţeni¬ 
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lor este deosebit de mare şi ea se manifestă în mod 
real în primul rînd datorită faptului că fiecare cetă¬ 
ţean are dreptul să se adreseze tuturor organelor de 
partid şi de stat, de sus şi pînă jos. Subliniind că nu 
cetăţenii sînt la dispoziţia aparatului de partid şi de 
stat, a funcţionarilor, ci invers, aparatul de partid şi 
de stat, funcţionarii sînt la dispoziţia cetăţenilor, 
partidul acţionează pentru creşterea rolului opiniei 
publice, şi controlul ei asupra tuturor sferelor de 
activitate. 

Analiza serioasă, în spiritul legilor, rezolvarea 
problemelor ridicate de cetăţeni prin scrisori şi au¬ 
dienţe, răspunsul în termenele legale, măsurile se¬ 
vere împotriva celor care dau cetăţenilor răspunsuri 
formale, tărăgănează rezolvarea scrisorilor şi apli¬ 
carea măsurilor stabilite sau persecută pe cei ce se¬ 
sizează neajunsuri, sînt norme de cea mai mare im¬ 
portanţă în dialogul dintre cetăţeni şi organele de 
partid şi de stat. Intr-un asemenea climat oamenii 
se adresează cu încredere tuturor organelor, sesizea¬ 
ză neregulile, dau sugestii, fac propuneri preţioase 
pentru îmbunătăţirea activităţii într-un sector sau 
altul. 

Numai anul trecut, de pildă, cetăţenii judeţului 
nostru au adresat organelor judeţene aproape 
13 000 scrisori, iar peste 21 000 cetăţeni au fost pri¬ 
miţi în audienţă. 

Socialismul asigură dreptul deplin fiecărui cetă¬ 
ţean să-şi exprime părerile, asupra oricărei impor¬ 
tante probleme a partidului şi statului. Partidul nos¬ 
tru combate cu hotărîre orice încercare de intimi¬ 
dare sau persecutare a oamenilor pentru părerile 
critice exprimate cu privire la anumite stări de lu- 
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