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Spre răsărit de Olt, curge Argeşul. După ce adună i 
grabă apele subţiri ale Vilsanului, ţiului Doamnei, Argeşeluh 
şi Tlrgului el udă o mare parte a regiunii, hrănind astăzi intir. 
’deri vaste de grădini. Htut acesta, pe malurile căruia s- 
născut una din cele mai frumoase legende populare, va ci 
noaşte o slavă nouă. In cheile lui se va construi, în an 
următori, o mare hidrocentrală. Astfel, energia apelor Argt 
şului se va transforma în forţă şi lumină puse în slufb 
•omului. 

Cu toate nenumăratele şi variatele bogăţii naturale c 
sălăşluiau în solul şi subsolul regiunii Argeş, cu toată kărn: 
cia şi priceperea oamenilor muncii, aceştia au cunoscut î 
trecui, ca toţi cei ce munceau din întreaga ţară, o neagr 
mizerie. O mină de capitalişti, moşieri şi chiaburi la cari 
odată ca pătrunderea monopolurilor occidentale în economi 
Rommiei s-au adaugat şt exploatatorii straim, au ţecmăn 
şi au asuprit singeros pe cei ce trudeau. 

Roadele smulse cu trudă cimpiilor, livezilor şi podgorl 
lor de către ţărani, întreţineau huzurul fără saţ al boierilc 
şi capitaliştilor, care se îmbogăţeau an de an pe seama sări 
cirii maselor. 

Cind ţărănimea, nemaiputînd suporta fugul asupritorilo 
s-a ridicat la luptă, ca în 1907, guvernanţii au trimis împc 
triva ei armata. La Radomireşti, la Crimpoia, la Şerbăneş 
s-a tras cu tunul împotriva satelor. 

Cu vremea, mizeria s-a adîncit tot mai mult. Intr-o ar 
chetă făcută in vara anului 1938 şi tipărită în biblioteca d 
sociologie, etică şi politică, găsim următoarele date privin 
unul din satele regiunii, şi anume Bogaţi: ...„Mortalitate 
infantilă e mare. In 1934, la 135 născuţi, 47 morţi în scui 
timp... In 1938, la 63 născuţi, 20 morţi în scurt timp... Hran 
maforităţii populaţiei este extrem de redusă : ciorbă de fasoli 
teci, ciorbă de roşii, ciorbă de cartofi, urzici fierte, toate c 



citorii fiind obligaţi, la bunul plac al 
ică 17—18 ore pe zi, lipsiţi de cele mai 
de muncă şi asistenţă socială. Uneltele 

poate de rudimentare. Proprietarii celor 
îl. .sporeau ciştigurile mtensificmd exploa- 
nă cind îi epuizau. In bazinul carbonifer 
mă după profituri rapide, capitaliştii au 
totul neraţională a cărbunelui; în schimb 
ixistent. Muncitorii vîrstnici povestesc şi 
tele de muncă de la fosta societate „Car- 
a unui cazan vechi a provocat moartea 
ici, din cauză că maşinile de tîmplărie nu 
3 apărătoare, mulţi muncitori au rămas 

unii chiar cu braţele amputate. Ei au 
muri; capitaliştii nedîndu-le nici un fel 

ieri din fostele judeţe Argeş, Muscel şî 
overgi acoperite cu frunze şi muşchi, ca 
lei. Lucrau din zori pînă-n noapte, cu 
Schilodirile şi accidentele mortale se ţl- 

i ciştigurile, capitaliştii căutau mină de 
femeile şi copiii. în 1938 la „Ţesătoria 
femeile care lucrau în aceleaşi condiţii 

m salariu cu 30 ta sută mai mic. 
it fapte cunoscute oamenilor muncii din 
i îşi amintesc cu mînie şi ură de regimul 
ib care au trăit o viaţă plină de lipsuri 
uită şi nu pot uita tot ce au îndurat din 
ataloare, care decenii de-a rindul le-au 
grele, le-au stors sudoarea şi sîngele. 
ut este îngropat pentru totdeauna, Strins 
lui, oamenii muncii consolidează neînce- 
iră, mergînd neabătuţi înainte pe drumul 



0 mdmtm îmintată 

Eliberarea patneî noastre de sub jugul fascist a deschis 
zorii unei vieţi luminoase şi fericite şi pentru oamenii munc'i 
din regiunea Argeş. In anii regimului democrat-popular, re¬ 
giunea Argeş a cunoscut o nouă tinereţe, luînd o deosebită 
dezvoltare în toate domeniile de activitate. în trecut ea era 
una dintre regiunile cele mai înapoiate din punct de vedere 
economic, social-oultural, lipsită aproape complet de indus¬ 
trie şi cu o agricultură primitivă. Azi privim cu mîndrie în 
jurul nostru. Alta este faţa regiunii. Ea înfloreşte necontenit, 
alături de toate regiunile patriei, prin activitatea entuziastă şi 
creatoare desfăşurată de masele populare conduse de partid. 

Urmînd neabătut politica leninistă de indtistrializare so¬ 
cialistă, partidul şi statul democrat-popular acordă o atenţie 
deosebită dezvoltării industriei şi în primul rînd industriei 
grele cu pivotul ei, industria constructoare de maşini. 

Clasa muncitoare, în frunte cu comuniştii, a luptat şi 
luptă cu eroism şi elan pentru industrializarea socialistă a 
ţării, iu care vede temelia înfloririi armonioase a întregii eoo- 
nomii naţionale şi chezăşia ridicării continue a bunăstăr'i 
poporului. 

In opera de industrializare socialistă, partidul nostru a 
ţinut seama de necesitatea ridicării economice a regiunilor 
rămase în urmă, făcîndu-se o judicioasă repartizare a forţelor 
de producţie pe întreg cuprinsul ţării. In regiunea Argeş, bo¬ 
gată în materii prime, existau serioase posibilităţi pentru crea¬ 
rea şi dezvoltarea unor puternice ramuri ale industriei. Dacă 
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parţinînd mai ales indus- 
noi ramuri ale industriei 
idustria coiistraotoare de 
)ltat mult industria fores- 
. şi alimentară. Peisajul 
jcţiei socialiste elementul 
«stei părţii a ţării, 
a secţie mecanică a fabri- 

doar lacăte, broaşte de 
a răsărit una dintre cele 
— I.M.S. Cîmpulung. Ea 
ile şi colinele Muscelului, 

nu muncii de aici în câţiva ani, ridicându-se de la siti 
muncitori necalifioaţi, la aceea de cadre cu înaltă p 
tebnică. Cu sprijinul comuniştilor, al tuturor mun 
cu experienţă, ei şi-au însuşit tehnica, au învăţat 

Pentru muncitorii de aici, ca şi din întreaga ţa: 
•creat condiţii pentru a urma învăţămîntul mediu şi s 
ţ!e a dobîndi noi cunoştinţe. Dar prefacerile nu se opr 
Trebuie să vezi condiţiile în oare lucrează, îmbunătăţiri] 
în traiul lor şi al familiilor lor, pentru a înţelege ce în 
uzina în viaţa oamenilor ei. Miuncitorii 'de aici, mîi 
importanţa uzinei în economia patriei, nu-şi precupeţe 



foraj, mzestrate cu utuaj modern de înaltă teh 
d metode înaintate, aidt în foraj, cît şi în e: 
rea cu apă, forajul cu turbina şi alte procedee 
■geşeni au obţinut recorduri neobişnuite. De pilc 
irajul cu apă, brigadierul Gheorgbe Tatu a ol 
de forare de 4.605 m. granic/lună. La scurt tii 
li Ion Călineţ îl depăşeşte, obţinînd o viteză ( 
68 m. granic/lună. Vitezele de foraj au cresc 
:. Vasiile Duţă, Ion Soare, Ion Mirea au stabilit 
, ultimul ajungînd la o viteză de 7.621 m. gran 
dustria petrolieră din regiunea noastră s-a d 
ntr-un ritm rapid, în 9 ani extracţia de ţiţei < 
ffi 11 ori. Trustul de foraj Piteşti a realizat în 
inomii şi beneficii de zeci de milioane lei. 
imii petrolişti veniţi în regiune cu ani în urmă 
partidului, în cea mai mare parte prahoveni, j 
■adiţie, şi-au împărtăşit experienţa tovarăşilor Ic 
ceştia şi-au însuşit cu drag meseria. Astăzi, d 
, mii de petrolişti argeşeni luptă pentru a da 
ilt ţiţei. Brigada condusă de tînărul Gh. Croilo 
mei brigăzi de intervenţie de la Valea Caselor, 
nducător al unei schele, a câştigat de 6 ori, în 
titlul de brigadă fruntaşă pe trust şi a fost rec 
t de atîtea ori de Ministerul Industriei Petrol 

şterea noilor regiuni petroliere, avîntul acestei in 
;te odată mai mult că muncitorii ştiu să consi 
rghezie, împotriva burgheziei şi incomparabil m 

ţice argeşene, 

le de la Gode 







lale şi uşurînd astfel mui 
)oi şi cai, în transportul 
, puternice tractoare, fui 

joagărele ma 
ijelor trase de 
de maşini au 

forestieri 
0 dată cu mecanizarea s-au extins în sectorul de exploa¬ 

tare a lemnului multe metode noi de lucru ca munca în 
brigăzi complexe cu acord global, exploatarea foioaselor în 
trunchiuri şi catarge ete. 

Aplicînd asitfel de metode, colectivele de muncă de la 
I. F. Stîlpeni, Curtea de Argeş (care sînt în mare parte meca¬ 
nizate), Rucăr- şi Brezoi, au redus mult durata procesului de 
producţie. Influenţa mecanizării şi a folosirii metodelor îna¬ 
intate se reflectă în creşterea producţiei : în 1960 s-a realizat 
o creştere cu 260 la sută faţă de nivelul anului 1950. Mun¬ 
citorii forestieri au acum la dispoziţie cabane spaţioase, can¬ 
tine şi magazine la centrele de lucru. Radioul, cartea, ziarul 

i iipai-ţmma muustriei torestiere, cum sînt fabricile de che- 
i restea de la Gotmeana, Stîlpeni şi Băbeni. In anul 1959, 

a intrat în funcţiune Ia Curtea de Argeş o nouă fabrică de 
cherestea, utilată cu maşini şi utilaje automatizate. Zilnic se 
îndreaptă spre diferite părţi ale ţării, zeci de vagoane cu che¬ 
restea dm^ fabricile regiunii noastre, pentru a împlini astfel 
o parte din cerinţele mereu crescânde ale industriei şi şan- 
tierelor de construcţie. 

4 Şirului noilor unităţi de industrializare a lemnului create 
' In regiunea noastră în anii construcţiei socialiste, i se adaugă 

Combinatul de industrializare a lemnului de la Rm. Vîlcea, 
una din cele mai modeme fabrici din această ramură. Mînui-te 

I cu pricepere de muncitori ou înaltă calificare, maşini din 
cele mai modeme transformă aci lemnul în produse supe¬ 
rioare de mare utilitate : placaj, furnir, panel etc., atît de 
necesare pentru satisfacerea cerinţelor de mobilă şi alte 
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şi prefabricate din beton, filatura „Musceleanca", fabrica, de 
confecţii „6 Martie" din Curtea de Argeş, fabrica de oxigen 
de la Bascov eto. De asemenea trebuie adăugate întreprinde¬ 
rile industriei locale în cadrul cărora s-au creat secţii şi ra¬ 
muri de activitate noi pentru mai buna valorificare a bazei 
de materii prime existente în regiune. Industria locală satis¬ 
face într-o măsură sporită nevoile populaţiei, producţia ei cres- 
cînd în 1960 de 5 ori faţă de 1950, iar numărul întreprinde¬ 
rilor de Ia 5 Ia 18. 

Alături de industria locală, unităţile cooperaţiei meşte¬ 
şugăreşti care au unit pe micii meseriaşi, contribuie la deser¬ 
virea populaţiei din regiune, dezvoltînd totodată tradiţiile bine 
cunoscute ale artei noastre populare — covoare, ţesături,, 
cusături, împletituri, articole de artizanat etc. Produsele coo¬ 
perativelor meşteşugăreşti din Cîmpulung-Muscel, Rm. Vîl- 
cea, Horezu, Topoloveni şi altele şi-au eîştigat o bine meritată 
faimă chiar peste hotarele patriei noastre. 

Creşterea impetuoasă a producţiei industriale şi agricole 
a necesitat dezvoltarea transporturilor şi telecomunicaţiilor, 
întreprinderile de transporturi auto şi-au dublat în 1960 par¬ 
cul de autobuze, iar parcul de autocamioane a crescut de 
peste 3 ori faţă de anul 1956. 

Pentru a demonstra creşterea însemnată a industriei so¬ 
cialiste a regiunii Argeş, este suficient să arătăm că dacă 
numărul muncitorilor cuprinşi în industria regiunii în 
anul 1950 era de 19.760, în anul 1960 numărul acestora a 
crescut cu peste 50.000. 

In prezent, producţia industrială ă devenit precumpăni¬ 
toare, ea reprezentînd 53 la sută din volumul producţiei 
totale a regiunii. 

Toate acestea constituie o expresie concretă a înfăptuirii 
politicii Partidului Muncitoresc Romîn de industrializare so¬ 
cialistă a ţării şi de ridicare economică a regiunilor vitregite 
în trecut de regimul burghezo-moşieresc. 

înflorirea economică a regiunii este un proces în con¬ 
tinuă dezvoltare şi întir-un ritm tot mai rapid. înfăptuirile din 
cei aproape 13 ani ce au trecut de la naţionalizarea mijloace¬ 
lor de producţie sînt incomparabil superioare faţă de tot ce 
a realizat burghezia începînd de la 1866 şi pînă în 1944, 
adică în aproape 80 de ani de dominaţie. Este grăitor în 

acest sens faptul că producţia globală industrială a regiunii 
a crescut in anul 1960 de aproape 16 ori faţă de anul 1938. 
Aceasta înseamnă că întreaga producţie industrială a regiunii 
din anul 1938 se realizează azi in numai cea 3 săptămîni. 

Un rol hotăritor în obţinerea acestor succese l-au avut 
organele şi organizaţiile de partid oare au mobilizat masele 
de oameni ai muncii din întreprinderile regiunii pentru ridi¬ 
carea nivelului tehnic al producţiei şi îmbunătăţirea proceselor 
tehnologice. Comuniştii au fost totdeauna în primele rîndmi 
pe şantiere, în fabrici, în uzine, acolo unde se făurea noul. 

Datorită creşterii capacităţii organizatorice a organiza¬ 
ţiilor de partid şi a cunoaşterii mai profunde, mai concrete, a 
problemelor economice specifice fiecărei întreprinderi, ele şi-au 
adus o mai mare contribuţie la îndeplinirea şi depăşirea sar¬ 
cinilor de producţie, la descoperirea şi folosirea rezervelor 
interne. A crescut numărul inovatorilor şi raţionalizatorilor, al 
fruntaşilor în producţie, întrecerea socialistă este mai bine 
organizată, cuprinzînd majoritatea muncitorilor şi contribuind 
zi de zi la creşterea productivităţii muncii, îmbunătăţirea 
calităţii produselor şi reducerea preţului de cost. 
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Noua înfăţiiare a mte^or 
Politica consecventă a Partidului Muncitoresc Romîi 

construire a sodalismului în patria noastră, se concreţi: 
ŞI in succesele obţinute în procesul de făurire a relaţiilor £ 
liste la sate şi în ridicarea substanţială a nivelului de 
material şi cultural al ţărănimii muncitoare. 

Repmul sîngeroasei exploatări burghezo-moşiereşti 
nut majontetea oorirşitoare a po,pulaţiei ţărăneşti îutr-o 
zerie înfiorătoare. In însemnările sale de călătorie D’ 
Golescu menţiona că intrind cineva „într-acele locuri und 
numesc sate, nu va vedea... nici casă, nici grajd împrej 
casei mci car, mei bou, nici vacă, nici oaie, nici pasăre, 
patul cu semănăturile omului pentru hrana familiei lui ş 
scurt, nimica ; ci numai nişte odăi în pămînt ce le zic 
deie...“ Acest tablou sumbru schiţat în urmă cu un sec 
rămas aproape neschimbat în decursul întregii stăpîniri a 
selor exploatatoare. Pînă la eKberarea ţării de sub jugul 
cist, ţăranu din Golească, Podul Broşteni, Tomşanoa 
raionul Costeşti şi din nenumărate alte sate aveau drept l 
raţe nişte colibe acoperite cu paie şi coceni, ou lut pe jos 
vetre Şl hornuri, cu paturi de seînduri, iar drept saltele, n 
jmi. Numai în fostul judeţ Argeş, aproape 4.000 de fai 
de ţarani nu aveau decît bucăţica de pămînt pe care ea^au 
zate bordeiele în carp lonninn To 



botniţă eînd culegeau via lui Brătianu, ca nu cumva să gusle 
o boabă de strugure. Ar putea povesti multe cele peste 250 de 
familii de ţărani din Copăceni-Horezu oare au fost clăcaşe 
pe moşiile boiereşti. Pe lingă formele oapilaliste de exploatare, 
la sate eixslau încă puternice rămăşiţe ale relaţiilor de exploa¬ 
tare feudale. Munca in dijmă includea nenumărate servituţi 
umilitoare şi împovărătoare ce variau de la o comună la alta. 
De exemplu în comunele Broştem, Costeşti, Săpata, loueşli, 
Comăţel, Gliganu şi altele din raionul Costeşti, ţăranii dijmaşi 
munceau pămîntul marilor proprietari cu vitele şi uneltele 
lor, punînd totodată şi sămînţa de la ei, pentru oa recolta s-o 
împartă pe din două. In comuna Comăţel, fostul moşier Poll- 
fronie Stambuliu pretindea de la ţărani pentru fiecare din cele 
300 hectare pe care le dădea în dijmă să-i presteze oîte 5 zile 
de clacă şi să-i aducă 30 de ouă, un kilogram de unt şi trei 
pui de gradul I (mari, graşi). Adică, în afară de faptul că lua 
jumătate din recolta pe care dijmaşul o scotea muncind cu 
vitele şi uneltele sale (sămînţa fiitid adusă tot de dijmaş), 
mai beneficia în plus de 1.500 zile de clacă, primind totodată 
că plocon 9.000 de ouă, 300 kg. unt şi 9Q0 de pui graşi ! 
Aceeaşi situaţie era în comuna Bîrlogu, unde moşierul Nico- 
lae Peuescu, posesor a 800 de hectare pămînt, pe lîngă dijma 
propriu-zisă, îi silea pe dijmaşi să-i presteze mii şi mii de zile 
de daca la caratul cerealelor la gara. la construcţia de dru¬ 
muri pe moşie etc., în afară de nelipsitele plocoane. 

Cu ură îşi amintesc ţăranii muncitori din Sîrhi-Măgura 
cum moşierul Mitei Dăbuleanu îşi hrănea pisica în fiecare zi 
cu cîte un pui fript, în timp ce copiii lor nu aveau nici o coajă 
de mămăligă. Sînt încă vii în amintirea ţăranilor mai în vîrslă 
cruzimile, fărădelegile şi exploatarea crantă la oare erau su¬ 
puşi pe moşiile lui Brătianu, Peneseu, Mioesou, Caracostea, 
Armând Călinescu, Mihalache şi alţii. Cum ar putea uita oare 
cei din Ciumeşti cruzimea cu care moşierul Islrate Micescu 
trăgea cu puşca în ţăranii oare îndrăzneau numai să treacă 
cu piciorul pe moşia lui ? 

Moşierii, arendaşii şi chiaburii tăiau şi spînzurau la sate. 
In jurul anului 1938, moşierii continuau încă să-şi arendeze 
moşiile, ceea ce împovăra şi mai mult micile gospodării ţără¬ 
neşti şi accelera procesul de ruinare a acestora. Nemaiputînd 
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face faţă nevoUor, ţăranii se îndatorau, îşi ipoteoau petecele 
•de pairiint, miijţi rămîneau numai cu palmele. 

Cămătăria em în floare. Chiaburii de teapa lui Oiştea 
IJ. Constantin dm comuna Rooiu, raionul Costeşti, luau ea 
umanei de la ţărani lucruri în valoare dublă sau triplă faţă 
•de suma împrumutată. Dacă nu restitaiau în termen banii îm¬ 
prumutaţi cu dobînzi cu tot, ţăranii pierdeau lucrurile ama- 
netote. La fel proceda şi chiaburul Ivan Şerban din Stolnici, 
care pnn camătă şi amanetăm ajunsese să acapareze nu mai 
puţin de 150 hectare de pămînt. Exemple de acest fel, s-ar 
putea da multe. Concludent pentru starea de lucruri din tre- 
•out este şi faptul că în fostul judeţ Argeş, moşierii şi chiaburii, 
■care reprezentau doar .4,5 la sută din populaţie deţineau mai 
mult de o treime din suprafaţa totală a pămînturilor, în timp 
ce media proprietăţii pentru 95,5 la sută din totalul gospodă- 
ndor ţărăneşti era sub un hectar. 

_ Pe vremea regimului de exploatare, în Vîlcea, 15 mo¬ 
şieri Şl 239 de chiaburi deţineau peste 60 la sută din supra- 
aaţa agricolă ; în Muscel 600 de moşieri şi chiaburi stăpîneau 
trei sferturi din pămînturi, m vreme ce 24.500 de familii de 
ţărani săraci şi mijlocaşi abia un sfert. In Găeşti, 57 de moşieri 
.aveau_ 7.000 de hectare pe care trudeau 77 la sută din numărul 
lamiliilor de ţarani muncitori. In fostul judeţ Olt, 117 mari 
moşieri deţineau aproape 40 la sută din suprafaţa agricolă, 
■iar 40.500 de gospodării ţărăneşti doar 33,53 la sută Cam 
-iO la sută din totalul gospodăriilor ţărăneşti din comunele 
•aparţinătoare azi de raionul Slatina, nu aveau nici un animal 
de mimoă, iar 20 la sută aveau doar cîte o singură vită de 
muncă. Uneltele de muncă cele mai des întîlnite erau plugul 
de lemn şi grapa de mărăcini. Şi pentru a întregi tabloul, 
menţionăm ca în oupnnsul actualului raion Slatina erau în¬ 
registraţi circa 14.000 de analfabeţi, iar în 1938 - 1939 nici 
jumătate din numărul copiilor de vîrstă şcolară nu erau cu¬ 
prinşi în învăţămînt. Pe meleagurile actualului raion Costeşti 
se numărau 18.500 de analfabeţi. Situaţii asemănătoare erau 
de altf&l şi în celelalte raioane ale regiunii noastre. 

Sate ca Radu Negru, Catanele, Albuletele, Zeama Rece şi 
multe altele, nu aveau nici o sală de dasă şi nici un învăţă¬ 
tor. Sub stăpînirea exploatatorilor masele erau ţinute în cea 
mai neagră mizerie, pradă unor orincene boli sociale oa pe- 
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ra, guşa, tifosul, sifilisul şi tuberculoza, oare determinau 
PTMent extrem de ridicat de mortalitate generală şi infan- 

. Din 100 de copii nou născuţi, mureau 17, iar alţii 20 
iute de a fi împlinit vîrsta de un an. 

Invăţămlntul şi cultura erau practic inaccesibile maiori- 
1 populaţiei săteşti. Aceasta era, pe scurt, situaţia vitregă 
care o avmu satele regiunii noastre pe timpul regimului 
gnezo-moşierese. 

Eliberarea patriei noastre a deschis drumul unor pro- 
de transformări şi în ce priveşte viaţa ţărănimii. După 
iptuirea reformei agrare şi cucerirea puterii politice de că- < 
clasa muncitoare m alianţă cu ţărănimea muncitoare- par- 
il a acordat o ^re atenţie problemei transformării agri- 
urii dinţr-o agricultură înapoiată, în una înaintată, soeia- 
i. In anii puterii populare statul nostru a acordat ţărănimii ' 
ajutor susţinut pentru sporirea continuă a producţiei agri¬ 

şi ridicarea nivelului ei de trai material şi cultural. Apli- 
_ consecvent învăţătura marxist-leninistă, partidul nostru 

’ătat ţăranilor muncitori că năzuinţa lor fierbinte de a-şi 
1 o viaţă tot mai îmbelşugată şi fericită este chezăşuită de 
ea de bună voie a micilor producători 'agricoli în mari 
ăţi agricole cooperatiste. 
Un rol important în convingerea ţărănimii muncitoare 

ire^ superioritatea agriculturii socialiste, asupra micii pro- 
ii individuale l-a avut înfiinţarea gospodăriilor agricole de 

Avanposturi ale socialismului în agricultura noastră, 
S.-urile au demonstrat convingător că lucrarea pămîntu- 
le tarlale mari, cu mijloace mecanizate, prin folosirea pe 
i largă a îngrăşămintelor şi a metodelor agrotehnice îua- 
e duce în mod sistematic la obţinerea unor producţii 
nparabil mai mari faţă de cele realizate de ţăranii ci» * 
odării individuale. 

Prin realizările lor, gospodăriile agricole de stat din 
ne au dovedit ce roade bogate se pot smulge 4 
utului, _ pe calea agriculturii socialiste, pentru ca 
oamenilor să devină tot mai bună, iar munca lor, mai 

■ă şi rnai spornică. An de an, gospodăriile agricole de 
IU obţmut recolte tot mai bogate,'o producţie vegetală 

Au crescut suprafeţele cultivate în G.A S ce 
^realizîndu-se totodată sporirea din an în ; 

De foarte mare importanţă a fost faptul că 
au demonstrat posibilitatea fertilizării terenurilo 
neproductive. Mari surpafeţe care înainte zăceai 

aale şi pentru irigat, defrişări şi desţeleniri. Lu, 
Iriva secetei, G.A.S.-urile de Ia Piatra Olt Poiana 
Petreştt Ştefăneşti şi altele şi-au extins suprafeţei 
apele Oltului sau Argeşului. 

O atenţie deosebită au acordat în ultimii ai 
riile agricole de stat măririi suprafeţelor cultivate 
soarelui, cartofi, porumb pentru siloz, sfeclă de z 
îmbunătăţirii soiurilor de cereale, prin experimţ 
nimbului hibrid şi a unor noi soiuri de grîu 

Statul nostru democrat-popular a asigurat 
sporita baza tehnică materială a gospodăriilor de 
ca acestea să poată aplica la timp şi la un înalt i 
complexul de măsuri agrotehnice pentru cultura 

cole decît în anii 1949-1956. Aceasta a făcut pos 
mizarea aproape in întregime a lucrărilor Ia cultul 
Şl m proporţie de 75 Ia sută a lucrărilor culturii p 

Intin^derile mari de dealuri, care datorită indi: 
gimului burghezo-moşieresc ajunseseră pîrloage şi 

şi^HvezV^ populare înfloritoa] 

•• în gospodăriile agricole de stat s-au pl 
anii 1957-1960 peste 240.000 de. pomi. frnctifei 

1949-1956! ^ 

Pentru asigurarea materialului sădilor pomicol 
au fost create man pepiniere de pomi la G.A.S. St( 
cereasa, Rm. Vîlcea şi Piatra Olt care au produs 
ultimul timp milioane de pomi altoiţi, folosiţi per 





material sădiţi 
lucţie. 
spodăria aari» 

. j • urmare a îmbunătăţirii 
istă gospodărie de^ stat producţia medie la gri 

300 kg/ha faţă de 1965, iar la 
te 1700 kg/ba. 

Constituind _ un viu exemplu pentru ţărănin 
■e din împrejurimi, G.A.S. Piatra-Olt a sprijinit 
: bvran de seminţe selecţionate şi animale de 
0^ acordat la mai buna lucrare a pămîntulu, 
pilda, gospodăria a livrat 398 tone de grîu 
am-aşi şi 105 vieruşi, iar în 1960 a livrat 785 tc 
îţionat Şl 200 capete de vieruşi. Cadrele gosp 
s m aţa ţăranilor muncitori conferinţe peltrt 

a regulilor agrotehnice. 

0 altă gosimdărie de stat care a obţinut rezult 
1 m producţie este cea de la Lăicăi-Musoel, ale C8 
reducţie sint zootehnia şi pomicultura Aici prii 
■delor zootehnice înaintate şi asigurarea unei bai 
ipunzătoare s-au obţinut însemnate sporuri de 
ucţia de lapte pe cap de vacă furajată a ore‘ 
- htn m 1952, la 2.114 litri în 1955 şi la : 



IU ealinoal LnioLorişll 
cooperatiste din agri 
n domeniul mecani 

■ani muncitori din < 
1 anul 1949 s-au un 
■icole colective din rt 

î de partid, numeroase familii d< 
inele Stoioăneşti şi Crîmpoia înci 
e bună voie în primele gospodări 

voltînd avutul obştesc, folosind tractoarel< 
lui, aplicând metode agrotehnice superioî 

pentru totdeauna bunăstarea. Iată, pe sc 
gospodăria agricolă colectivă „6 Martie 
1949, ea a pornit cu un fond de bază 
In 1960 ^averea obştească a colectiviştilo: 

oare, colectiviştii au 
casele lor, a pătirun.s 
rt, cum s-a dezvoltat 

din Stoicăneşti : în 
le numai 43.000 lei. 
a ajuns la 6.800.000 

lai în ultimii ani coleotiviş 
-au cumpărat 75 de api 
0 motocideite, mobilă etc. 
lează şcoli medi’, profesi 
e aici s-au ridicat medic 
)ortivi etc. In această aşe; 

aparate de radio, 100 de biciclete, 
etc.^ Numeroşi fii ai colectiviştilor ur- 
)fesiona]e şi de învăţămînt superior, 
odici şi ingineri, muncitori, profesori, 
aşezare, în care înainte vreme 80 Ia 
analfabeţi, în care oamenii trudeau 

iociahsmul a adus minunate înnoiri, 
lui burghezo-nioşieresc ţăranii mun- 

1 fiu, generaţii după generaţii, dar din 

Acum, m mea 12 ani, ei au schimbat cu totc 
ŞI felul lor de a munci şi trăi. Recoltele bum 
obţinut colectiviştii din Stokăneşli, bunăstarer 
au convins şi pe ceilalţi ţărani din comună .s; 
Comparaţiile pe care le făceau i-a îndemnai 
Iată de pildă o astfel de comparaţie. în anul 



muncitor Alexandru Sîrbu. Prima familie a realizat venituri 
de 17.048 lei, pe când cea de a doua numai de 7.530 lei — 
adică de 2,26 ori mai puţin. 

In 1960 gospodăria colectivă din Stoicăneşti a oBtinut 
m medie la hectar 1.850 kg grîu, 3.700 kg porumb, 1.700 kg 
lloarea soarelui, 22.000 kg sfeclă de zahăr. Sectorul zootehnic 
cuprmzînd 370 de vaci şi juninci, 220 de porci, din care 34 
scroafe, 1.800 de oi, a adus un venit de peste 800.000 lei. 
Aceste realizări au determinat pe ţăranii întovărăşiţi să intre- 
şi _ei în gospodăria colectivă. Astăzi, toată comuna e colec- 
tivizată. 

An de an, tot mai mulţi ţărani muncitori, văzînd rezul¬ 
tatele gospodăriilor agricole de stat şi realizările obţinute de 
coleotmşti, convingîndu-se de superioritatea şi avantajele 
-muncii m comun, pe suprafeţe întinse, cu mijloace mecani¬ 
zate, şi-au unit pămînturile pe baza liberului consimtămînt in 
numeroase gospodării colective şi iiitin-ăiăşiri agricole. 

Creşterea producţiei la hectar, crearea .şi dezvoltarea 
unor ramuri noi, aducătoare de venituri mari a dus la întări¬ 
rea econoimco-orgamzaloncă a gospodăriilor colective, la 
raarirra_ fondului de bază al acestora şi la ridicarea bunăstării 
colectiviştilor. • 

Organele şi organizaţiile de partid din regiimea noasti-ă 
au dat o atenţie deosebită sporim venitului obştesc al gospo¬ 
dăriilor colective şi în special a fondului de bază. 

Dacă la înfiinţare, în urmă cu 7—8^10 ani, cele mai 
multe dm gospodăriile agricole colective din regiunea noas¬ 
tră dispuneau de un fond de bază sub 100.000 lei, astăzi 
gospodarii agricole colective cum sînt Crîmpoia din raionul 
Draganeşti, Stefăneşli — Di-agăşam, Bascov — Piteşti şi altele- 
au ajuns la un fond de bază între 2—7 milioane lei. Se con¬ 
struiesc grajduri, saivane, magazii, pălule etc. în mai toate- 
gospodăriile agricole colective şi au fost cumpărate eu mijloace 
propui numeroase autocamioane pentru efectuarea operativă 
a transporturilor cerute de nevoile gospodăriilor, consolidîn- 
uu-se Şl dezvoltmdii-se continuu baza materiala a acestora 

Insuşiudu-şi indicaţiile date de partid, unităţile socialist- 
cooperatiste din agricultura regiunii noastre se dezvoltă multi¬ 
lateral, asigurind o mai completă şi raţională folosire a resur¬ 
selor interne, a braţelor de muncă şi a tuturor celorlalte 
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mijloace. Astfel, gospodăriile agricole colective Jugureni din 
raionul Găeşţi, Curtişoara şi Scoi-niceşli din raionul Slatina, 
,.toicaneşti dm raionul Drăgăneş,ti-01t, Călineşti, raionul Pi¬ 
teşti şi altele, au extins suprafeţele cultivate ou plante tehnice, 
Jegume şi zarzavaturi. Aceasta a dus la sporirea veniturilor 
obţinute de gospodăriile colective şi la mărirea valorii zilei 
mimcă. Faptul că Ia gospodăria colectivă din Bascov, 
valoarea zilei muncă s-a ridicat anul trecut la eca 50 de lei 
SC datoreşte şi producţiilor mari realizate la grădina de le- 

Şl zarzavaturi: 35.000 kg varză, 40.000 kg roşii, 
40.000 kg radacmoase Ia hectar. De menţionat că în afară 
de oantităţile importante de zarzavaturi distribuite colec»ivişti- 

1 ^ TnoniTf ■ ^ gospodării un venit net de 109.000 Iei. 

Succese importante au fost obţinute de colectivişti şi in 
valonficarea terenm-ilor slab productive prin plantarea lor 
cu pomi Şl viţă de vie. Numai în anul 1960, în regiunea 
noastră au fost plantaţi în sectorul somalist-cooperatist şi în 
gradmile famdiare, 4.610.000 pomi fmetiferi din care peste 
17.000 hectare îu masiv. Peste 200 hectare plantate cu viţă 
de vie m majoritate pe terenuri în pantă, amenajate în te- 
rase, incintă privirea şi vestesc belşugul de struguri al ani¬ 
lor viiton. 

Respectînd indicaţiile date de partid cu privire la 
dezvoltarea creşterii animalelor ca una din principalele surse 
aducătoare de mari venituri, multe gospodării colective din 
regiunea noastră, au dat o mare atenţie sporirii şeptelului, 
proprietate obştească, şi aplicării măsurUor necesare în vede¬ 
rea ridicării continue a producţiei de lapte, came, lînă etc. 

Rnă la începutul anului 1960. dc exemplu, gospodăriile 
colective din Scomiceşti-Slatiua posedau un număr mic de 
vad. Convmgîndu-se de inipotranţa creşterii animalelor pen- 
tni dezvoltarea şi întfoirea gospodăriilor colective şi creşterea 
ciştigurilor colectiviştilor, cu sprijinul organelor de partid şi 
de stat, cele două gospodării colective de la Scomiceşti, au 
decoltat considerabil această ramură. La sfîrşitul anului 
1960 ele aveau 133 vaci de lapte şi 80 juninci, reuşind ca în 
cursul anului respectiv să livreze statului peste 600 hecto¬ 
litri de lapte, şi realizînd astfel venituri substanţiale. 
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Membrii gospodăriei agricole colective din Basoov pe 
t™ fiecare zi muncă au primit oîte 6 kg grîu şi porun 
4 kg cartofi, 1 kg legume şi zarzavaturi şi alte produ! 
precum Şl suma de 9 lei. Colectivistul Mihăilă Ion, pent 
cete 041 zile muncă realizate împreună cu fampta sa a p 
mit în anul 1960 produse în valoare de 22.000 lei preou 
şi suma de 4.869 lei, ceea ce îi 
2.240 lei. Venituri asemănătoare 
din numeroase alte comune. As 
G.A.C. „Octomlirie Roşu“ din B 
fiecare zi muncă realizată în anul 

înseamnă un venit lunar ( 
3 an obţinut şi colectiviş 
stfel, ţăranii colectivişti d 
Sîrsoiu — Drăgăşani, penti 
1 1960 au primit cîte 6,1 h 

pâu şi porumb, 1,450 kg. cartofi, 3,85™ kg™zarzavaturi 
legume, 1,1 litri vin, precum şi suma de 15 lei. 
^ Pentru zilele muncă prestate - mulţi colectivişti di 
.^işoara primesc anual produse a căror valoare ajunge I 
15.000 lei. Mai toţi şi-,au făcut oase’ noi în oar 
îăseşti mobilă frumoasă, maşini de cusut, biblioteci. 

La Cnmpoia, Stefăneşti, Voiceşti, Scorniceşti şi în mult 
ţte părţi _ găseşti numeroase asemenea exemple. Casele nc 
le colectiviştilor, îndestularea ce domneşte în aceste cas 
lemonstrează cu tărie că drumul ţărănimii spre un trai merei 
lai bun, mai îndestulat şi fmcit, este drumul gospodărie 
gncole colective. 

în anul 1960, în vederea sporirii continue a producţie 
fost folosite pe ogoarele regiunii de două ori mai muU< 

igraşammte organice şi de 10 ori mai multe îngrăşăminte 
Suprafeţele irigate s-au extins ei 

ica_ O.200 bectare şi s-au executat lucrări de îmbunătăHr; 



or^yaniz^ifnlp mobUizaţi de organele şi 

1.128.000 m.c. păLsnt.^" 
Pe văile Oltului, Argeşului şi ale afluenţilor acestora au 

fost ««oaşe de sub perimlu] inundaţiilor peste 16.000 ha te- 
ţ Sin u f dj-enaru luncii Oltului, pe o suprafaţă de cea 

sfoulub proceselor de eroziune a 

Aceste lucrări ca si aJfo m*1<5nm 

fJtdii’ T '*"* ''' cu peste 30.000 h^^teilTslpte- 
i'nLnl a,lucind „slfel o contribuţie 
i ~“je*"'“ » >• -teSterlrp* 

«ritnoLn,t!elSLl“'VS^^^^^ noastră. Valoarea iiu-eslitiilnu f- ®Suculliiiu din regiunea 

dSrfn"ubii7"“" -dcYla“3Ts000rlJ'’?ot:- 

1 complexe de altoit şi forţat vita d? vt T ^ - 
aieroase construcţii necesare prZesulu; li ^ r 

Asigurarea agriculturii cu cadre calificate a'Z''o'’prerci‘'’ 
ZuîZ'^ '* organelor de partid şi de stat Dacă în 1956 n 
gncultura regiunii luci-au 1.745 Ldre de foZri !! J- • 

in atara aclivităţii desfăşurate de acesţe staţiuni un r 

Zrr‘'f " ''o ma"a tî 

1.5™0 rZaZeZZr-Z^oîî 
izzr'tt mti tgtr®‘’*- 
unităî;r™^‘'‘*®^r°b'’^'““*'’ P“® ®®"““ “ dezvoltarea .si întării 

=nSZdTî 
tnatena şi cultural al ţărănimii muncitoare din regiuZ no, 

pi r„eZZ“Rzri: 

^prz=r,r^:i£~E:iT 
indrum*lrTf nrl.''o™7"'^ tetmcjteerc din legiunee noastră, si 



Create neîncetat nireQuB 
de trai aB ceBor ce muncesc 

Pe baza rezultatelor obţinute în toate ramurile economief 
naţionale, prin dezvoltarea forţelor de producţie, creşterea 
pioducţiei mduotiiale şi agricole, succese importante au fost 
obţinute Şl în ridicarea nivelului de viaţă material şi cultural 
al oamenilor muncii. 

^ In urma hotărârilor adoptate de partid şi guvern au fost 
mărite salariile muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor, cadre¬ 
lor didactice, medicilor, funcţionarilor, au fost mărite pensiile, 

®tat pentru copii, iar în 1959 a fost 
desfiinţat impozitul pe salariile pînă la 500 lei şi s-a redus 
simţitor impozitul pe salariile sub 1.000 lei în 1959 salariul 
real al oamenilor muncii a crescut cu 33 la sută fată de 1955, 
mdephnmdu-se cu un an mai devreme sarcina trasată d^- 
Congresul al Il-lea al P.M.R. De asemenea, numai în ultimii 
- am au fost efectuate unportante reduceri de preţuri la un 
mare număr de produse industriale, agro-alimentare, tehnice, 

“ casnic etc., ceea ce aduce oamenilor muncii de pe întreg 
cuprinsul ţarii venituri în plus de peste 6 miliarde lei anual 

Ca în întreaga ţară, şi pe cuprinsul regiunii noastre odată 
cu creşterea producţiei şi productivităţii muncii s-au îmbună¬ 
tăţit de la an la an condiţiile de muncă şi viată ale oame¬ 
nilor muncii. Astfel la l.M.S. Cîmpulung-Muscei, ca urmare 
s acestor mă=mi luate de partid şi guvern, cîştigul mediu 

t a cu aproape 200 lei faţă de 
anul 1956. Printre numeroasele înfăptuiri pe linia ridicării 
continue a nivelului de trai al oamenilor muncii se înscrie 

orilor de la uzinele „Vasile Tudose“ 
construite la Ştefăneşti şi Colibaşi,, 

ru necăsătoriţi, un magazin, un cine- 

rea lumina electrică, difuzorul, radioul şi cinematograful. De 
pilda, numai la Cobia şi Valea Caselor, la Piteşti, Vedea şi 
Băbeni, s-au construit în ultimii ani 434 de apartamente 
precum şi 91 locuinţe individuale pe baza creditelor acor¬ 
date muncitorilor de către stat. S-au amenajat de asemenea 
dispensare şi puncte sanitare, numeroase cantine şi bufete,, 
au luat fiinţă 40 de biblioteci cu aproape 45.000 volume, 
5 cluburi, 4 cinematografe şi 15 colţuri roşii. 

în bazinul carbonifer Schitu Goleşti s-au construit 143 
apartamente şi 4 blocuri pentru necăsătoriţi, iar peste 200 
de mineri şi-au construit locuinţe individuale ue bază de- 
credite acordate de stat, s-au construit şi dat în folosinţă 5 
bai, 5 cinematografe. 8 biblioteci, 6 colţuri roşii şi 2 cluburi. 

î există posturi sanitare de pri 
3 mineri din regiunea noastră 
nă în staţiunile balneo-climate 

Bine retribuiţi pentru munca lor rodnică, oamenii nu i 
au scăpat de apăsătoarea grijă a existenţei lor şi a f 
ci au căpătat largi posibilităţi pentru a participa 
culturală şi artistică. Foştii analfabeţi de altă dată ac 
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)fesional, tehni 
posibilităţi 

a învăţămîntului de 
socialiste a constituit 



heorghe Gheorgliiu-Dej în raporti 
•es al P.M.R. - Inceptnd cu ac 
■atuitatea completă a manualelor 
pînă la clasa Vll-a inclusiv. In 
a şi asupra^ rechizitelor şcolare". 

Prin aplicarea acestei măsuri 
unea noastră au fost distribuite j 
olar 1960—1961 manuale scolart 

el de-al IlI-lea Con 
şcolar se introduci 

u elevi de la clase 
se prevede extinde- 

O deosebită dezvoltare a cunoscut în anii puterii ponu 

reLrfrastră generală 

peste 3 ori în i96T“arde'*rnurşcXr\950-195T“'“'* 

- le^u fost asigui-ate condiţii de viaţă din ce în ce mai 
le. Organele de partid şi de stat au îndrumat cu »riiă s 

ta învăţătorilor şi profesorilor, asM ca 
.are îa " sarcinilor pri- >are ta educarea tememica a tmerelor generaţii 

Organizarea învăţămîntului ideologic pentou cadrele di 
Oce, multiplele forme de calificare şl perfe^larel at 

l»n« . z.,i d, S4‘£ri “ p*,d" 
regiunea Argeş au fost răsplătiţi pentru merite deosebite 
filmul şcolii Şl al culturii, cu ordine şi medalii ale R P.R. 
ri ae invaţaton şi profesori emeriţi, sau învăţători si 
eson fruntaşi, ceea ce subliniază aprecierea deosebită nV 

partidul nostru o acordă intelectualităţii 

ciTâîkfr£r,‘“,‘. 





spectacole! 

.000.000 
răitoare î 
monumt 

oamenilor 
contribi 

ssenţială activităţii 
întreaga ţs 





H01 mce6e 

;a Congres al partidului; „Păşim intr-o etapă nouă ds 
altare, care deschide poporului nostru perspectiva lumi- 
ă a victoriei depline a socialismului şi trecerii treptate la 

fii ai clasei muncitoare şi ai întregului- nostru popor... 
...Clasa muncitoare, ţărănimea, intelectualitatea, strins 

sub gloriosul steag al încercatului nostru partid, vor 
1 cu elan patriotic şi puteri înzecite la înfăptuirea măre- 
obiective stabilite de congres şi vor obţine noi victorii 

'.zvoltarea şi înflorirea patriei noastre socialiste". 
înfăptuirile de pînă acum sînt privite eu îndreptăţită 
ne de oamenii muncii din regiunea Argeş, ele constituind 
ată un puternic imbold pentru a obţine în viitor realizări 
rai mari. In cadrul măreţului program de perspectivă, 
rat de cel de-al IlI-lea Congres al partidului, şi regiunea 
ră va cunoaşte o dezvoltare impetuoasă şi o continuă 
ire. Astfel,^regiunea Argeş va căpăta o greutate specifică 
lai mare în ce priveşte producţia de energie electrică 
ară dezvoltării forţelor de producţie. In curînd apele 
nice ale Argeşului vor fi zăgăzuite de barajul ce se va 

Noile Imii de înaltă tensiune Govora—1 
teşti—Govora ; Piteşti—Roşiori şi altele vor 
cele existente. Cablurile întinse pe piloni de 
vor transporta energia electrică în cele mai înd 
ale regiunii. Strunguri şi motoare, ringuri şi r 
şi funiculare, haveze şi oraţere, uzine întregi 
noile şi puternicele resurse de electricitate vo: 
oamenilor muncii, tot mai multe produse, f 
mereu mai îmbelşugată şi fericită. Nu e depai 
lampa lui Ilici va străluci pretutindeni. Nu va 
pe întreg cuprinsul patriei noastre în care apa 
televizorul, cinematograful şi alte realizări 
tehnicii să nu fie prezente în viaţa harnicilor 

Intrepri nderilor constructoare de maşini c 
regiunii noastre li se vor adăuga noi hale spaţi 
cu maşini şi utilaje de înaltă productivitate, 
duce nemijlocit la creşterea capacităţii lor d 
productivităţii muncii şi a nivelului material 
muncitorilor. Numai în 1961, producţia uzinei 
la Cîmpidung-.Muscel va spori cu 52 la sută 
iar metalurgiştii de la uzinele „Vasile Tudose 
produce noi piese şi agregate din ce în ce ma 

Prin descoperirea şi valorificarea unor r 
ţiţei, prin introducerea celor mai moderne proc 
şi extracţie, prin aplicarea de noi metode tehr 
rarea secundară, fisurarea hidraulică, injecţia ( 
etc., petroliştii argeşeni vor spori continuu cor 
creşterea producţiei naţionale de ţiţei. Totodată 
noi eforturi pentru ca preţul de cost pe metri 
de ţiţei extras să fie cît mai scăzut, în timp ce ci 
trimis spre rafinării să crească neîncetat. N 
1961, petroliştii vor spori producţia glohală, c 
faţă de cea realizată în anul 1960. 

Industria chimică a reOTunii noastre va n 







Prin îngrijirea livezilor de pomi şi a viţei de vie după 
regulile ştiinţei înaintate, producţia va ajunge în următorii 
ani la 241.500 tone de fructe anual, iar la struguri la 71.800 
tone. 

Ca urmare a dezvoltării continue a bazei tehnico-mate- 
riale a agriculturii socialiste a tării noa-stre. în anul 1965 
vor lucra pe ogoarele gospodăriilor agricole de stat şi colective 
din regiunea noastră 3.000 de tractoare, 2.900 combine, 3.400 
semănători, 1.150 cultivatoare şi alte maşini agricole. 

La creşterea producţiei agricole a regiunii o contribuţie 
de seamă vor aduce cadrele tehnice de specialitate — al 
căror număr va creşte din an în an. Ele vor da un ajutor 
substanţial ţărănimii muncitoare în vederea însuşirii şi aplicării 
celor mai avansate metode de muncă. 

Dezvoltarea într-un asemenea ritm a industriei şi agri¬ 
culturii vor duce la o dezvoltare corespunzătoare a c<ăilor şi 
mijloacelor de transport pentru a fi în măsură să facă faţă 
sarcinilor sporite ale circulaţiei mărfurilor. 

In acest scop se va mări mult parcul de autocamioane, 
autobuze şi turisme, asigurîndu-se astfel transportul rapid şi 
în condiţii optime a mărfurilor şi călătorilor. Capacitatea de 
transport va spori cu 64 la sută faţă de 1960. Principalele 
drumuri ale regiunii vor fi modernizate. Staturile populare 
vor asigura reducerea preţului de cost pe km. de drum 
modernizat şi vor gospodări cu mai multă grijă drumurile 
şi şoselele din regiune. 

Continua înflorire economică a regiunii Argeş va duce 
nemijlocit la creşterea nivelului de trai material şi cultural al 
oamenilor muncii. Aşa cum a stabilit cel de-al IlI-lea Congres 
al P.M.R., salariul real va creşte pină in 1965 cu 40—45 la 
sută faţă de nivelul din a doua jumătate a anului 1959, prin 
sporirea salariilor nominale şi reducerea treptată a preţurilor 
de desfacere la mărfurile de consum, iar veniturile reale ale 
ţărănimii vor spori cu circa 40 la sută, în principal prin 
mărirea însemnată a producţiei agricole şi valorificarea pro¬ 
duselor către stat pe calea contractărilor şi achiziţiilor. 

Pentru creşterea bunăstării celor ce muncesc, sporesc 
continuu cheltuielile pe care Ie face statul îu domeniul asis- 
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el de calificare şi cultură generală. Şcolile de toate 
>u porţile deschise pentru toţi tinerii fii ai oamenilor 
ărora li s-au creat condiţii tot mai bune pentru a-şi 

Reţeaua 
asemenea 

;aua şcolilor medii din regiunea noastră va spori cu 
lităţi. Se vor crea noi şcoli profesionale şi agricole 
pregăti un număr tot mai mare de cadre necesare 

i şi agriculturii regiunii. Se va continua lărgirea 
atului seral care va cuprinde în anul şcolar 1964— 

oile sale sc oglindci 
d şi guvernului ui 
a asistenţei sociale 
pitalizare va spori c 

na desfăşurare a învăţămîntului, din fondurile 
contribuţia voluntară a cetăţenilor în regiunea 
construi în următorii 5 ani 570 săli de clasă 

u o capacitate de 1.150 de locuri. 






