




i.a / martie, anul acesta, cetăţenii patriei vor fi che¬ 
maţi sa-şi aleagă noi reprezentanţi în Marea Adunare 
Naţionala şi in sfaturile populare, eveniment deosebit 
de mportant, care va constitui o nouă expresie a uni¬ 
tăţii moral-politice a întregului popor în jurul partidului 
Şl guvernului. 

„Este pentru noi toţi — arăta tovarăşul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej cu prilejul constituirii Consiliului Na¬ 
ţional F-D^P. — un izvor de profundă satisfacţie că 
ne prezentăm în faţa maselor de alegători cu un bilanţ 
deosebit de bogat şi însufleţitor. în istoria patriei noas¬ 
tre, cei patru ani ce s-au scurs de la ultimele alegeri se 
vor însene^ ca ani de noi succese în făurirea orînduirii 
socialiste, in ridicarea Republicii Populare Române pe 
noi culmi ale progresului economic". 

Elanul cu care oamenii muncii, întregul nostru popor 
lupta pentru înfăptuirea neabătută a politicii partidului 
de dezvoltare şi înflorire a economiei şi culturii, a ştiin¬ 
ţei şi tehnicii este oglindit cu prisosinţă în rezultatele 
obţinute în anul nu de mult încheiat — 1964. 

Cu 14 la sută este mai mare producţia anului 1964 
faţa de cea al anului 1963. A sporit cu 23 la sută pro¬ 
ducţia industriei energiei electrice şi termice, cu aproape 
18 la sută este mai mare producţia industriei construc¬ 
ţiilor de maşini şi prelucrării metalelor. Producţia in¬ 
dustriei chimice este în 1964 de aproape trei ori mai 
mare decît în 1959. Volumul investiţiilor a crescut în 
perioada 1960—1964 de circa două ori faţă de cei cinci 
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în bilanţul realizărilor din anii puterii populare, un 

loc important ocupă şi regiunea Argeş. Pornind de la 
poalele Făgăraşilor, Lotrului şi Căpăţmei şi pina departe 
în mănoasa cîmpie a Boianului, aceasta parte a ţam 
înmănunchiază toate formele de relief care poarta in 
ele bogăţii multiple. 

Fiecare om al muncii tresaltă de bucurie atunci cmd 
află despre noile realizări ce se conturează pe j:uprmsul 
regiunii şi al ţării întregi. în regiunea noastră au luat 
fiinţă si se dezvoltă continuu importante ramuri indus¬ 
triale — metalurgie şi construcţii de maşini, petrol, 
chimie, industrializarea lemnului, industria materialelor 
de construcţii şi altele. 

Sus în inima munţilor, talentaţii constructori daltu- 
îesc în stînca dură una din măreţele construcţii ale 
socialismului — Hidrocentrala „16 Februarie^. La por¬ 
ţile Slatinei se apropie vertiginos de intrarea m produc¬ 
ţie uzina de aluminiu care pune bazele unei noi ramuri 
a metalurgiei neferoase în ţara noastră. 

Pămînutrile care odinioară exprimau haina peticita a 
plugarului slugă la moşieri şi chiaburi, au căpătat şi ele 
o nouă înfăţişare — s-au contopit într-o unica revăr¬ 
sare de holde prin care plutesc mii de tractoare, com¬ 
bine şi alte maşini agricole. 

Hărnicia oamenilor a scos la „lumină“ terenuri pe 
care altădată creşteau doar mărăcimşun. 

Sînt greu de găsit cuvintele pentru a exprima frumu¬ 
seţea de azi a dealurilor Golească, Valea Mare-Gaeşti, 
ale Drăgăşanilor, Muscelului sau Vîlcii plantate cu pomi 
şi viţă de vie din cele mai alese soiuri şi varietăţi. 

Schimbări esenţiale s-au petrecut şi în viaţa social- 
culturală a acestei regiuni cu vechi tradiţii cărturăreşti. 
S-a dezvoltat învăţămîntul de toate gradele, cultura şi 
arta, ştiinţa şi tehnica au luat un avînt necunoscut cu 
zeci de ani în urmă. ^ 

încîntătoarea vale a Oltului, vestita peşteră a Dîmbo- 
vicioarei, frumuseţile naturale ale Horezului, Loviştei, 
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Programul ştiinţific de industrializare socialistă, ela¬ 
borat de Partidul Muncitoresc Romîn se caracterizează 
prin fidelitatea faţă de învăţătura marxist-leninistă, prin 
aplicarea acesteia în mod creator la condiţiile concrete, 
specifice ţării noastre. Succesele obţinute în dezvoltarea 
economiei Republicii Populare Romîne sînt rodul fol<^ 
sirii tuturor posibilităţilor interne ale ţării, al mobili¬ 
zării intense a propriilor forţe şi valorificării maxime 
a resurselor naturale de care ţara noastră dispune. 

Totodată partidul nostru are în vedere faptul că pro¬ 
gresul multilateral al industriei şi dezvoltarea complexă 
şi echilibrată a economiei naţionale în ansamblu, pot fi 
asigurate numai pe temelia industriei grele cu pivotul 
ei — industria constructoare de maşini. Aceasta a dus 
la schimbări radicale în structura industriei ţării noastre. 
Au fost create şi dezvoltate ramuri industriale noi cum 
sînt: industria constructoare de maşini şi de prelucrarea 
metalelor, industria de utilaj petrolier şi minier, industria 
chimică şi altele. 

Procesul industrializării socialiste s-a împletit strins 
cu procesul repartizării armonioase a forţelor de pro¬ 
ducţie pe întreg teritoriul ţării. Disproporţiile ^re exis¬ 
tau în trecut, în această privinţă, se lichidează treptat. 
Regiuni ca: Dobrogea, Oltenia, Bacău, Suceava şi Argeş, 
odinioară înapoiate din punct de vedere economic, au 
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sînt localnici. Din iniţiativa organizaţiei de partid, in 
uzină a pornit o acţiune de masă pentru calihcarea 
cadrelor la locul de muncă; apoi a fost înfiinţata aci o 
şcoala profesională. Foştii agricultori au^ devenit strun 
gări frezori, turnători, montori. O adevărata metamor¬ 
foză. Oameni care înainte nu ştiau altceva decit sa 
mînuiască plugul, reuşesc astăzi să lucreze piese de mare 
precizie, cu toleranţe de miimi de milimetri. 

Dar tehnica progresează continuu. în uzina trebuiau 
aplicate noi metode, noi procedee tehnologice. Promo¬ 
torii noului au fost comuniştii. Ei au atras in aceasta 
muncă creatoare alţi şi alţi metalurgişti. Cu toţii s-au 
frămîntat, ziua aplecaţi asupra maşinilor, iar seara^, in 
orele libere, studiind reviste de specialitate, calculmd, 
schiţînd un dispozitiv nou, o soluţie tehnica noua. Aşa 
s-au născut în ultimii ani sute de inovaţii, aşa s-au 
aplicat o serie de procedee tehnologice superioare — 
călirea prin curenţi de înaltă frecvenţă, turnarea piese¬ 
lor în cochile metalice şi turnarea sub presiune, sudura 
automată şi semiautomată, utilizarea ultrasunetelor pen¬ 
tru stabilirea defectelor interioare. Şi toate acestea au 
contribuit, cum era firesc, la creşterea neîncetată a pro¬ 
ductivităţii muncii, la îmbunătăţirea calităţii pieselor. 
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Breabăn, Alexandru Stanciu, Gheorghe Ştefănescu (fost 
frezor, azi director adjunct al uzinei) şi alţii, au iniţiat 
cu dragoste în tainele meseriei numeroase proinoţii de 
„elevi". Mulţi muncitori cu experienţă au fost trimişi la 
facultate sau la şcoli de maiştri. Fostul modelor Ion 
Smadea este azi inginer, şeful secţiei prelucrări mecanice, 
Mihai Pescaru fost ajustor, este inginer şef al uzinei. Şi 
acestea nu sînt cazuri izolate, întîmplătoare. 

La indicaţia partidului, în ţara noastră au luat o rnare 
amploare lucrările de cercetare şi explorare a bogăţiilor 
subpămîntene. Pe meleagurile noastre, în Oltenia şi în 
regiunea Bacău, clasa muncitoare a spulberat „teoriile" 
aşa zişilor specialişti burghezi care în anul 1935 au 
decretat că „în 15 ani şi ultima picătură de ţiţei romi- 
nesc va seca". Mincinoasă proorocire! A trecut de atunci 
mai bine de un sfert de secol şi industria petrolieră se află 
în plin avînt. Au fost descoperite în ţara noastră ^noi iz¬ 
voare bogate de ţiţei. în regiunea Argeş s-a născut în scurt 
timp, o puternică industrie petrolieră. Primele sonde au 
apărut în anul 1951. Şi ele s-au răspîndit repede de la 
Cobia, la Valea Caselor şi de aici la Leordem, Moşoaia 
Băbeni şi Ciureşti. Localnicii au îmbrăcat salopeta, au 
devenit sondori, sondori şefi, montori de turle, mecanici. 
Au învăţat meseria direct la sonde, de la petroliştii cu 
o veche experienţă sosiţi din Valea Prahovei. 

In activitatea de foraj s-au folosit o serie de metode 
înaintate; mai întîi forajul cu apă, apoi forajul rapid. 
Roadele tehnicii avansate au fost evidente; brigadierul 
Gheorghe Tatu a aplicat forajul cu apă şi a obţinut o 
viteză de lucru de 4.605 m/granic luna. Sonda a fost 
terminată în 8 zile. Un adevărat record. Dar Ion Că- 
llneţ a mărit apăsarea axială cu aproape o tonă faţă de 
Tatu şl a doborît vechiul record republican — a reali¬ 
zat o viteză de foraj de 5.160 metri. 

Vestea s-a răspîndit repede în amîndouă întreprinderile 
de foraj. între brigăzi a pornit o întrecere pasionantă. 
Brigada condusă de Vasile Duţă a înregistrat o viteză 
de 5.698 metri. Curînd însă, şi ea a fost întrecută de 
brigada comunistului Ion Soare care a atins 6.845 metri. 
Se părea că aceasta este limita „limitelor". Brigada lui 
Ion Mirea a stabilit însă un record nou — 7.621 m/ gra- 
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Minerii au răspuns acestor condiţii noi de munca prin 

fapte rodnice. însufleţiţi de comunişti, ei a.u căutat mereu 
alte forme de organizare a muncii, mai rentabile, au 
căutat alte izvoare de creştere a productivităţii, alte 
surse de economii. Şi, cum era şi firesc, au aparut noi 
iniţiative, noi soluţii tehnologice: puţurile de extracţie 
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vaţii, dispozitive şi chiar unele instalaţii de mecanizare 
sau de automatizare a unor operaţii tehnologice. în anul 
1964 chimiştii din regiunea noastră au sporit producţia 
cu 33,4 procente faţă de 1961. Rezultate remarcabile 
s-au obţinut ţi pe linia îmbunătăţirii calităţii produselor. 
Uzina de sodă Govora a primit în anul 1963 steagul ţi 
diploma de întreprindere fruntaşă pe ţară în ramura 
chimiei. De asemenea, cabinetul tehnic de aci a cîţtigat, 
pentru a doua oară consecutiv, premiul I pe ţară, pe 
ramura de producţie, pentru invenţii şi inovaţii. 

Cine străbate ţara în lung şi în lat pe drumurile de 
fier, întîlneşte adesea marca întreprinderii de poduri 
metalice şi prefabricate din beton Piteşti — poduri me¬ 
talice de mare tonaj, ce trec linia ferată peste ape, 
traverse prefabricate din beton armat, poduri rulante, 
viaducte. Şi această întreprindere constituie un exemplu 
sugestiv în privinţa transformărilor înnoitoare. în locul 
atelierelor dărăpănate şi insalubre au fost construite, în 



îi «tii^rde^îndiâ M rf '«pinoase, înzestrate cu m ■ 

« »«.«».!!’ 

gduri; psduri ocupată dc 

Sat-‘'“^^^H‘ Soarfdeîof'^®’ ^ 

SiHS 
pilliilil 
i-ssIsşîiEsf 

pondera ; - ™® manipulare ?; , aproape 

“iî33î?.'SE' 
aît.-ir'E.'— -5 ssria * 

Aproape de materia primă au fost create fabrici noi, 
moderne, de cherestea şi parchete, la Stîlpeni şi Curtea 
de Argeş, la Cotmeana şi Băbeni. Cu timpul, lemnul a 
luat alte întrebuinţări industriale, mult mai econorntce,. 
Spre exemplu, C.I.L. Rm. Vîlcea produce, la un înalt 
nivel tehnic furnire estetice ţi panele, plăci aglomerate 
d lignofol. La Piteţti, lingă fabrica de tananţi, a rasant 
un mare combinat, unul din cele mai moderne combinate 
de industrializare a lemnului din ţară. Fabricile de 
mobilă, de placaj, plăci fibrolemnoase, cele de binale, 
semifabricate ţi parchete, de cherestea din foioase ţt 
răsinoase intrate în funcţiune pînă în prezent valorifica 
lemnul mult mai complex. Utilaje de mare producti¬ 
vitate, linii tehnologice automatizate il prefac intr-O’ 
gamă variată de produse — de la placa] ţi binale 
la elegantele camere - studio, ori plăci fibrolemnoase 
care înlocuiesc metalul. 

în regiune s-au dezvoltat vertiginos şi celelalte ramuri 
industriale. întreprinderile industriei uşoare au fost 
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Barajul, care va avea 165 m. înălţime se ridică văzînd 
cu ochii. El va ţine piept la peste o jumătate de miliard 
de metri cubi de apă cît va avea lacul de acumulare. 
Cu cimentul necesar turnării barajului se pot încărca 
120.000 de vagoane C.F.R., iar cu ţeava din care se 
construieşte instalaţia de răcire în interiorul lui, s-ar 
putea monta o conductă între Piteşti şi Bucureşti. 

Argeşul se va întîlni cu 9 rîuri sprinţare de munte. 
Pentru a spori debitul de apă, se fac 9 captări secun¬ 
dare: Topologul, Cernatul, Rîul Doamnei, Draghina, 
Vîlsanul şi altele. Nouă rîuri îşi vor părăsi albiile mile¬ 
nare şi vor porni pe noile drumuri subterane, create de 
mîna omului, drumuri (tunele) lungi de 28 km. şi toate 
vor ajunge în acelaşi loc — în marea artificială. Apa 
din lacul de acumulare, care va avea o lungime de 
14 km., va coborî în centrală, sub munte, şi va izbi cu 
forţă în paletele turbinelor. Uzina subterană pare un 
palat de basm. Sala este enormă. Numai aici s-ar putea 
construi cîteva blocuri cu cîte 10 etaje. 



laj, ca pretutindeni, frumuseţea naturii păleşte 
ninunatelor realizări obţinute de oameni ca Rus 
n şi Constantin Prisecaru, inginerii Viorel Dănilă 
n Mazilu maistrul Ion Mildner şi alţii. Să ne 
, un singur exemplu: înfruntînd vitregiile naturii, 
torii au aruncat de pe un munte pe celălalt pri- 
;e — cablurile macaralei funicular pe care alear- 
baraj benele pline cu beton. în anul 1964, in 

aniversării eliberării patriei a fost pusă în func- 
a doua macara funicular. 
ropierea oraşului Slatina se ridică un nou obiec- 
istrial — Uzina de aluminiu. în anul 1963 aici 
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' un cîmp gol şi iată că astăzi se profilează spre 
înaltul cerului, construcţii masive, impunătoare. La cup¬ 
torul de coacere anozi sau la halele de electroliza, la 
„rnătorie sau la turnul de pastă, peste tot s-a lucrat 
Îîitr-un ritm rapid, necunoscut pină acum. 

Preţioasele indicaţii date de conducerea partidului şi 
personal de tovarăşul Gheorghe Gheorghm-De] cu ocazia 
vizitării şaniterului, au dat un itnbold nou mtregu acti¬ 
vităţi. Constructorii şi-au organizat munca merp mai 
bine, au folosit maşini şi utilaje de mare productivitate, 
metode avansate de execuţie, soluţii tehnice superioare. 
Dintre acestea amintim; utilizarea pe scara larga a stu¬ 
pilor prefabricaţi şi a fermelor precomprimate, preasain- 
blarea fermelor metalice la sol. Lingă fiecare obiectiv de 
lucru s-au amenajat piste de turnare, alimentate cu be¬ 
toane de la staţia centrală. Aici s-a dus o activitate sus¬ 
ţinută şi pe timpul friguros. ^Locurile de turnare au fost 
protejate împotriva îngheţului cu folii de polietilena, 
iar pentru păstrarea betonului la o temperatura avan¬ 
tajoasă s-a întrebuinţat aburul. Aşa s-au produs in iarna 
anului 1964 însemnate cantităţi de stîlpi şi elemente pre¬ 
fabricate grele. Numai stîlpii pregătiţj pentru una din 
halele de electroliză echivalează cu încărcătură unui tren 
de peste 200 de vagoane. 

Şantierul aluminiului a abundat în prefabricate şi 
construcţii metalice. Lucrările au fost executate in l^ţ, 
în ordinea succesiunii fazelor, a fluxului tehnologic. Da¬ 
torită acestei metode superioare productivitatea a crescut 
de 3—4 ori faţă de metodele de pînă acum. Folosind 
metoda glisării, harnicii constructori au ridmat silozurde 
de aluminiu şi castelul de apă în numai 21 de zile in 
loc de 180, au montat stîlpii prefabricaţi la halele de 
electroliză, de aproape 3 ori mai repede faţa de proce¬ 
deele clasice. 

Dacă priveşti şantierul, de undeva de sus, ai imaginea 
unei ofensive neîntrerupte pentru cucerirea timpului şi 
a înălţimilor. Pretutindeni este un permanent du-te-vino, 
un şuvoi de energie îndreptat spre acelei scop — pune 
rea în funcţiune la termen a noului obiectiv. 

... Ani transformatori, ani de adînci prefaceri! Dez¬ 
voltarea industrială a regiunii a atras noi şi noi pro¬ 
moţii de muncitori, ingineri tehnicieni şi funcţionari. 



îynul 1964 numărul muncitorilor a fost de peste două 
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0 Agricultură în plină 
dezvoltare 

O stare deosebit de grea a moştenit regimul democrat 
popular al ţării noastre şi în domeniul agriculturii. 
Ţăranii muncitori îşi lucrau puţinul pămînt pe care-1 
aveau cu unelte primitive. Pentru nivelul tehnic extrem 
de scăzut al agriculturii din trecut este edificator faptul 
că, la data eliberării, în ţara noastră mai existau circa 
25.000 pluguri de lemn. 

„Ţărănimea îşi aminteşte foarte bine — arată tova¬ 
răşul Gheorghe Gheorghiu-Dej la Sesiunea extraordinară 
a Marii Adunări Naţionale din aprilie 1962 — de anii 
cînd muncea din zori ţină în noapte pe pămîntul moşie¬ 
rilor şi chiaburilor, neavînd nici cele mai elementare 
condiţii de viaţă omenească; de lipsa de pămînt, apăsa¬ 
rea moşierului, cămătarului, perceptorului, biciul văta¬ 
fului şi patul de armă al jandarmului. Milioane de 
ţărani, care nu îşi puteau asigura pe mica proprietate 
de pămînt existenţa lor şi a copiilor, erau îndatoraţi 
pînă în gît la bancheri şi cămătari din cauza ratelor pe 
care trebuia să le plătească pentru aşa-zisa împroprietă¬ 
rire, a împrumuturilor făcute pentru cumpărarea de 
vite sau unelte, a impozitelor şi doMnzilor’". 
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Cele 31 de gospodării agricole de stat sînc înzestrate 
cu o bază tehnică de producţie puternică, bine pusă la 
punct. Organizîndu-şi tot mai bine activitatea, aplicînd 
metode noi în lucrarea pămîntului şi creşterea animale¬ 
lor, ele au sporit simţitor producţia agricolă vegetală şi 
animală. 

La indicaţia partidului, gospodăriile agricole de stat 
au extins necontenit suprafeţele cultivate cu cereale pen¬ 
tru boabe — grîu şi porumb. Dacă în 1959 au fost în- 
sămînţate cu grîu şi porumb 17.100 ha., în anul 1964 
suprafaţa ocupată cu aceste culturi a sporit la peste 
37.000 hectare, iar producţia medie la hectar a crescut, 
faţă de acelaşi an cu 753 kg. la grîu şi cu 1.500 kg. la 
porumb. 

Trei din gospodăriile de stat — Drăgăşani, Sîmbureşti 
şi Leordeni — sînt situate în renumitele podgorii ale 
regiunii. Muncitorii, inginerii şi tehnicienii acestor gos¬ 
podării au înscris succese de seamă în sporirea produc¬ 
ţiei de struguri. In anul 1964, spre exemplu, din viile 
gospodăriilor de stat s-au cules, în medie, cîte 6.203 
kg. struguri la hectar, faţă de 4.100 kg. în 1959. Para¬ 
lel cu sporirea producţiei de struguri gospodăriile de 
stat au îmbunătăţit necontenit calitatea vinurilor. La 
concursurile internaţionale de vinuri, produsele podgo¬ 
riei Drăgăşani s-au bucurat de un succes binemeritat. 
Vinuri din soiurile: Tămîioasă romînească, Pinot Noir, 
Cabernet Sauvignon, Muscat Otonel şi altele au fost 
răsplătite cu medalii de aur. 

Gospodăriile de stat care au terenuri situate pe dea¬ 
luri, ca cele de la Cîmpulung, Lăicăi, Rm. Vîlcea şi 
altele au extins plantaţiile de pomi fructiferi care au 
ajuns în anul 1964 la 4.886 ha. Pentru a asigura mate¬ 
rialul pomicol săditor şi pentru a veni în ajutorul coo¬ 
perativelor agricole de producţie, au fost create în 

valoroase. De a 
li şi Sîmbureşti 

tribuţia lor la aprovi 

stat mari pepiniere care au 
li fructiferi altoiţi din soiurile 
semenea, în gospodăriile de stat 

au fost create şi dezvoltate 
:u altoit şi forţat viţa de viri 
isată de partid, de a spori con- 
larea populaţiei cu carne, lapte 



au de^vnl», gospodăriile agricole de stat 
şitul alu uf animalelor şi a păsărilor. La sfîr- 
la 6 587 f ou lapte se ridica 
cfscut L f " ■ ovinelor a 
crescut in aceasta perioada de la 11.500, la 51.100 
iar al porcinelor de la 6.400, la 19.500. Gospodăriile de 

făsărl'^ ® de 65.000 de 

duSTaiiorirfa"'^ raţională a animalelor au 
tthnir în f 1 a producţiei în sectorul zoo- 
obtf m ‘oeciit gospodăriile agricole de stat au 
obţinut in medie cîte 2.714 litri lapte de la fiecare 

liecare oaie. Un bun renume şi-au cîştigat crescătorii 

de ainmale de la G.A.S. Cîmpulung, Lăicăi, Merişani, 
Răteşti, Curtişoara, Vulpeşti şi Tigveni în ceea ce pri¬ 
veşte creşterea continuă a producţiei de lapte, Ima şi 
carne. 

Gospodăriile agricole de stat au sporit de la un an la 
altul contribuţia lor la fondul centralizat al statului. 
Numai în anul 1964 ele au livrat peste plan 21.000 tone 
cereale, 130 tone carne, 560 tone struguri. De asemenea, 
ele au pus la dispoziţia cooperativelor agricole de pro¬ 
ducţie 1.860 animale de rasă, sămînţâ de mare produc¬ 
tivitate, precum ţi 131.000 pui de găină. 

Semnificative în acest sens sînt succesele gospodăriei 
de stat Drăgăşani, al cărei colectiv de munca a livrat 
statului în 1964, peste plan, 50 vagoane de struguri, 
377 tone porumb, 2 milioane butaşi portaltoi. In 
ultimii trei ani gospodăria agricolă de stat Drăgăşani a 
înscris la capitolul beneficii suma de aproape 17.750.000 

Realizările obţinute pînă acum de gospodăriile de^ stat 
dovedesc marile rezerve pe care le au în sporirea neince- 
tată a producţiei agricole vegetale şi animale. 
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mînd dealurile altădată slab productive, in vii roditoare, 
dezvoltînd necontenit sectorul zootehnic şi sporind pro¬ 
ducţia animalieră, cooperatorii din Scorniceşti au azi 
o avere obştească de aproape 10.000.000 lei şi duc o 
viaţă tot mai îmbelşugată. ^ 

Călătoria noastră ar putea continua încă în multe 
cooperative agricole de producţie. Peste tot^^vom multn 
aceeaşi grijă pentru organizarea rnai buna a muncii, 
pentru sporirea continuă a producţiei agricole vegetale 
şi animale. ^ ^ 

Cooperatorii agricoli din regiunea Argeş, urmînd în¬ 
demnul partidului, au extins cultura cerealelor, in 
deosebi de grîu şi porumb. Cu ajutorul mecanizatorilor 
şi al specialiştilor, ei au reuşit să smulgă pamintului de 
la an la an recolte tot mai bogate. Numai in 1964 pro¬ 
ducţia medie la hectar a fost cu 651 kg. gnu şi cu 
878 kg. porumb mai mare decit m anul 1962. Cwpera- 
tive aericole ca cele din Brîncoveni, Slâtioara, Voiceşti 
şi altele au obţinut în medie între 2.546 şi 4.200 kg. 
porumb boabe la hectar de pe întreaga suprataţa. 5int 
cifre care demonstrează elocvent că, sprijiniţi pe ştunţa 
şi pe mecanizare, cooperatorii agricoli au găsit calea 
recoltelor bogate şi aceasta constă, înainte de toate, m 
ridicarea fertilităţii solului. 

în regiune se află peste 200.000 hectare podzol, teren 
slab productiv, care, neajutat cu greu dă mai niult de 
1.000 kg. porumb sau grîu la hectar. Practica şi expe¬ 
rienţele ştiinţifice au dovedit că există metode ca de pe 
aceste terenuri să se obţină producţii duble sau chiar 
triple. Amendamentele calcaroase, gunoiul de grajd, ara- 
tura cu scormonitorul, iată factori care măresc puterea 
de producţie a podzolului. Tocmai spre aceşti factori 
şi-au îndreptat în ultimii ani atenţia specialipi şi^ coo¬ 
peratorii agricoli. în frunte cu comuniştii, ei au întoc¬ 
mit planuri judicioase de fertilizare pe mai mulţi aui, 
au organizat o adevărată acţiune de masă pentru strin- 
gerea şi transportarea la timp a gunoiului de grajd şi a 
cenuşei, au adus şi împrăştiat importante cantităţi de 
amendamente şi au executat arături cu scormonitorul pe 
mari suprafeţe. în anul 1963 au fost fertilizate 22.000 
hectare terenuri podzolice. Acţiunea de fertilizare a cu¬ 
noscut în anul 1964 o extindere şi mai mare. Au fost 



aplicate amendamente şi îngrăşeminte pe aproape 70.000 
de hectare. 

O contribuţie preţioasă la acţiunea de fertilizarea 
solurilor podzolice aduce Staţiunea de cercetări agricole 
Argeş, jprin studiile întreprinse şi prin concluziile şi re¬ 
comandările pe care le face. 

în lupta pentru a smulge pămîntului recolte din ce 
in ce mai bogate, ţărănimea din regiunea noastră a 
primit un preţios sprijin din partea statului prin staţiu¬ 
nile de maşini şi tractoare. Cele 11 S.M.T.-uri si-aii 
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neîncetat efectivele de animale proprietate obştească. La 
sfîrşitHl anului 1964 ele deţineau peste 100.000 bovine, 
dintre care 27.000 vaci cu lapte; 175.000 ovine, 45.000 
porcine ţi peste 130.000 de păsări. 

Dînd o atenţie sporită îngrijirii şi hrănirii animalelor, 
multe cooperative agricole, printre care cele din Crîm- 
poia, Văleni şi Călineşti din raionul Drăgăneşti-Olt, 
Teslui şi Oporelu din raionul Slatina şi altele, au reuşit 
să obţină producţii între 1.800—2.400 litri lapte de la 
fiecare vacă furajată. 

Cu ajutorul organelor de partid, al consiliilor agri¬ 
cole, cooperativele agricole asigură astăzi cu mai multă 
chibzuinţă baza furajeră necesară. Ele au extins cultura 
plantelor furajere şi au organizat acţiuni de ridicarea 
productivităţii păşunilor şi fîneţelor naturale, valorifică 
mai bine rezervele de care dispun pentru a asigura ani¬ 
malelor o hrană îndestulătoare şi bogată în unităţi nu- 

Pentru buna adăpostite a efectivelor de animale au 
fost ridicate în ultimii ani 1.450 de grajduri, 310 mater¬ 
nităţi şi 335 saivane, construcţii spaţioase, durabile şi 
igienice. 

O altă ramură de producţie dezvoltată în ultimii ani 
şi de la care se - obţin anual venituri de ordinul milioa¬ 
nelor, este legumicultura. Caracteristic şi pentru dez¬ 
voltarea legumiculturii este practicarea ei ştiinţifică, 
astfel ca după suprafeţe mici să se obţină venimri mari. 
Introducerea sistemelor de irigaţii moderne, a soiurilor 
valoroase de sămînţă, protejarea plantelor sub polietilenă, 
îngrijirea atentă a culturilor după indicaţiile date de 
specialişti, au creat posibilitatea obţinerii de venituri de 
necrezut altădată. 

Dealurile şi coastele, care în regiunea noastră se întind 
pe zeci de mii de hectare, nu produceau aproape nimic. 
Astăzi, de pe aceste terenuri se obţin milioane. însu¬ 
fleţiţi de sarcinile trasate de partid pentru valorificarea 
cît mai eficientă a pămîntului, mii de cooperatori agri¬ 
coli au participat activ la desfundarea terenurilor, la 
împodobirea dealurilor cu livezi de pomi fructiferi şi vii 
roditoare. Pe dealurile Muscelului sau Argeşului, ale Dră- 
găşanilor, Horezului, Găeştiului, Vtlcii, pe toate dealuri¬ 
le din regiune au fost plantate în ultimii ani peste 49.000 
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operativelor agricole. în slujba acestor rezultate şi-au 
pus priceperea şi cunoştinţele lor ştiinţifice şi cei 537 in¬ 
gineri, 128 medici veterinari şi 1.113 tehnicieni care 
lucrează nemijlocit în unităţile agriculturii socialiste. 
Cunoştinţele lor au rodit nu numai pe ogoare ci şi în 
minţile celor peste 48.000 cooperatori agricoli şi mecani- 

anul şcolar 1964—1965 urmează cursurile 
mvăţămîntulul agrozootehnic de masă cu durata de 

în munca stăruitoare de zi cu zi pentru crearea şi con¬ 
tinua consolidare a cooperativelor agricole de producţie, 
s-au format sute şi mii de cadre, buni specialişti şi 
organizatori ai producţiei, care conduc cu pricepere tre¬ 
burile obşteşti. Alături de mecanizatorii din S.M.T., de 
specialiştii agricoli lucrează preşedinţi de cooperative 
agricole, brigadieri şi şefi de echipe bine pregătiţi şi cu 
multă experienţă în organizarea şi conducerea activităţii 
de producţie. 

Yorbind despre continua consolidare a cooperativelor 
agricole de producţie din regiunea noastră, nu putem să 
nu subliniem contribuţia de mare preţ a consiliilor agri¬ 
cole regional şi raionale. Constituite din cele mai bune 
cadre din agricultură, care lucrează nemijlocit în pro¬ 
ducţie, consiliile agricole au acumulat o bună experienţă 
şi rezolvă cu tot mai multă competenţă problemele le¬ 
gate de dezvoltarea agriculturii regiunii. 
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Succesele dobîndite în dezvoltarea industriei şi aj 
culturii, măsurile înţelepte luate de partid şi guvern 
dus la ridicarea continuă a nivelului de viaţă al oai 
nilor muncii. A crescut an de an salariul real al celor 
muncesc, precum şi veniturile ţărănimii. 

Oamenii muncii din regiunea Argeş, ca şi cei din 
treaga ţară, se îmbracă azi mai bine, se hrănesc r 
bine; au crescut cerinţele şi setea lor de cultură. lata 
în această privinţă cîteva cifre comparative care înt 
gesc tabloul vieţii noi. în comparaţie ct ' 
populaţia regiunii noastre şi-a procurat în 
ori mai multă pîine, de 2,7 ori mai multă 
de 6,4 ori mai mult zahăr, de 8,7 ori m 
de 4 ori mai multe confecţii şi tricotaje. 

Radioul, televizorul, maşina de spălat rufe sau de 
cusut au devenit lucruri obişnuite în casele oamenilor 
muncii. Numai în perioada 1959—1964 s-au vîndut 
populaţiei din regiunea Argeş 6.269 frigidere, 51.122 
aparate de radio, 8.778 televizoare, 6.317 motociclete şi 
motorete, peste 65.400 biciclete, 3.341 maşini de spălat 
rufe, 15^361 maşini de cusut şi alte numeroase obiecte de 
folosinţă îndelungată. 

anul 1954, 
1964 de 3,1 

încălţăminte, 
ai mult ulei. 



nu se oglindeşte "numai”\'n^ pro oamenilor muncii 
obiecte, ei au Ltăzi si rnnrl.V" asemenea 
confortabile. Prin gri ia oartiA*! locuit, mai 
noastră s-au con«f2 îf “ regiunea 

locuinţe, spaţii comereialf. de construcţii noi de 

Muncitorii din exploatările forestiere au am I .i- 
poziţie cabane confortabile în care după o z?H t 
se pot odihni în condiţii r„ aJl - “ ^ \ de lucru, 
electrică şi radioul cartea «' ' omeneşti. Lumina 
lor de fieLre zi. Numărul 

nea Argeş a ajuns la sfîrşitul anuîiff^S k' tTo'cf 
37 centre de radioficare deservesc 174 de loca^Sătft 
care sint aproape 46.200 de abonaţi. “calitaţi in 
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Viaţa nouă, plină de tot mai multe bucurii, dragostea 
de muncă îşi găsesc expresia în freamătul activităţii 
creatoare ca şi în cîntecul ce străbate de la un capăt la 
altul al regiunii. 

.. . Spune Argeş, spune tu 
Cum a fost şi cum e-acu’ 
Rotesc ochii peste ţară 
Pretutindeni primăvară. 
In fabrici şi pe ogoare 
Viaţa-i stup de bunăstare ... 

Măreţelor înfăptuiri ale regimului democrat popular 
în domeniul economiei şi al creşterii nivelului de trai 
al celor ce muncesc li se adaugă şi succesele de seamă 

■obţinute pe linia dezvoltării învăţămîntului şi culturii, 
ştiinţei şi tehnicii. 

Privită sub acest aspect, regiunea Argeş a avut în 
trecut trista „glorie" de a fi făcut parte din rîndul ţinu¬ 
turilor cu cel mai mare număr de analfabeţi. în statis¬ 
ticile organelor administrative, la rubrica „neştiutori de 
carte", figurau aproape toţi locuitorii, tineri şi bătrîni 
din cătune şi sate întregi. Peste 30 la sută din populaţia 
regiunii era neştiutoare de carte. 

Această moştenire ruşinoasă pe care ne-a lăsat-o re¬ 
gimul burghezo-moşieresc a fost lichidată. 

Baza materială a învăţămîntului, limitată şi mizeră 
în trecut, a fost considerabil lărgită şi îmbogăţită în anii 
puterii populare. Grăitor pentru ritmul de dezvoltare 
al acesteia este următorul aspect desprins din raionul 
Găeşti. Aici, numai în anul 1963 au intrat în funcţiune 
10 şcoli noi, construcţii moderne cu aproape 40 săli de 
clasă, laboratoare, biblioteci. Rezultă că într-un singur 
an, într-un singur raion din regiune s-au construit mai 
multe şcoli decît s-au construit de către regimul bur¬ 
ghezo-moşieresc în fostul judeţ Argeş în 50 de ani. 

Intre 1960—1964 s-a realizat una din importantele' 
sarcini stabilite de Congresul al lll-lea al partidului — 
generalizarea învăţămîntului de 7 ani şi trecerea la învă- 
ţămîntul general de 8 ani. 

întregul tineret de vîrstă şcolară este cuprins în şcolile: 
de 8 ani, fapt ce exprimă via satisfacţie cu care^ţeţL 



încă o şcoală nouă şi-a deschis larg porţile. 

văzînd în™“grija“eS”ă%^p măsură, 
tru pentru educarea si nrp<rsf- P ?» statului nos- 
pre aceeaşi satisfacţie ne 
ţenn şi-au adus contribuţia în muni 
şcolilor. Aşa se explică fanr ^ «îe construcţie a 
avea î„ tricut ce?Sa?iult “i Horezu care 
mai frumoase localuri de şcollă 
tte anii 1960—1964 s ^ Şi faptul că în- 

* 'l^Snoi db ’L “Sî «."-W”',’!' 
eomtibuB şi mmc. vol„„a,s', "aS.l' i>'“ 

„ife: Setîrsr” •“• 
Numi!. p„i„.d. ™l„r mi“ CI™ “■ 
au fost dotate cu mobilier » ?‘^°He din regiune 
38 000 000 lei şi cu material - P“« 
depăşeşte 22 000 000 lei ^ valoare 

rcfii" “-««»fi. con:,:ructom societăţii comuniste de 
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"^ini-lea ITpTLul!"Congresul 

indemîncc 
W de stat acordate ^ 
cultură generală şi profesiollî ■' t” de 

Ritmul de âezYo\tJrJT° - - ^ 1960—1964 
tlele pe întinsulTegtu^ Sta- 

îămîntului general, daselT l'^VIIT“^2- 
numarul unităţilor de acest sraK ?®ţq7" 
fcolan, astăzi în reeinnJ if “ ® «“ 105 448 

T î86.948^deVi"”'^ ^ asemenea 

la Sr 2dirv:s Sprtr 
Dacă pînă^în ^nul 194?Stu ^ mai mare. 
şcoli secundare, cu 1 887 elevi si numai 10 
acum numărul şcolilor medii f ^- ° didactice, 
elevilor este de 19.456' ^ 29, iar al 

PoşWiKtea 35 i"mptinderi 

un frumos oriront cultural. calificare 51 cu 
Şcolile tehnice şi profesionalp • 

creştere însemnată care dovedeşte avî’ntur"^V‘ ® 
tineretului pentru munca în n? ^ avintul şi dragostea 

SŞ 1" «fel i”oi“i“'" 

gogic de trei ani din o-^ Institutului peda- 

fesori pentru şcolile geneLfe de’sZ^/Z^^^"^'" 
Institutului pedagogic de 2 ani de la ^ ^ 
cel, care pregăteşte cadre pentr^ iJele l-fy’^’^^ 

Un grup de studenţi ai Institutului pedagogic din Piteşti. 

Institutul pedagogic clin Piteşti, organizat pe trei 
facultăţi (filologie, matematică şi ştiinţe naturale), se 
află în al treilea an de funcţionare, avînd în anul şcolar 
1964—1965 un număr de 586 de studenţi, dintre care 
395 primesc burse de stat. 

Altele sînt ^astăzi condiţiile de viaţă şi preţuirea de 
car^ se bucură învăţătorii şi profesorii. Dacă în trecut 
cei mai mulţi colindau din şcoală în şcoală, umiliţi şi 
npplatiţi la vreme, avînd de luptat cu protejaţii politi¬ 
cienilor, regimul democrat popular le-a asigurat demni¬ 
tatea corespunzătoare înaltei lor misiuni. Munca lor se 
desfăjoară la un nivel din ce în ce mai ridicat, cu justi¬ 
ficată însufleţire şi dragoste, bucurîndu-se de aprecierea 
partidului şi statului, ca şi de aprecierea unanimă a ma- ' 
selor de oameni ai muncii în mijlocul cărora trăiesc. Nu. 
puţini sînt cei care au fost răsplătiţi cu înaltul titlu 
de „profesor sau învăţător emerit" ori „profesor sau 
învăţător fruntaş". Nu puţini sînt cei pe al căror piept 



străiucesc ordine si f , 

SĂîiJr?”'^ s:“" 

de cuItiăT^^;.? astăz " 

Si ’3 Sl"”SSySS ■ ?“ ““- “ p«»P.. pS/scr^rsf 

Activitatea artistică de amatori cuprinde în prezent 
peste 75 de mii de persoane. Avîntul maselor în activi- 
tatea artistică este oglindit de faptul ca la cel de-al 
Vl-lea Concurs al formaţiilor artistice de amatori au 
participat 1.008 formaţii, iar la cel de-al Vll-lea concurs 
numărul acestora a crescut la 2 536. 

Comitetele pentru cultură şi artă, sub îndrumarea 
organelor de partid au iniţiat conferinţe cu o tematică 
variata Şl care au fost însoţite de numeroase manifestări 
culturale^. Tot mai multe sînt serile literare care se orga¬ 
nizează in cadrul căminelor culturale şi care oglindesc 
in conţinutul lor viaţa nouă a ţărănimii. Numărul con- 
rermţelor expuse in faţa oamenilor muncii de la sate 
in anul 1964 a depăşit 35 000, din care mai mult de 
jumatate au avut un caracter agrozootehnic. La cămi¬ 
nele culturale dotate cu aparate de proecţie, o bună 
parte din aceste conferinţe au fost însoţite de diafilme. 

Artijti ax horelor, ai cîntecelor ţi versurilor, au ridicat 
arta populară argeţană la o înaltă măiestrie. Formaţii 



::h 
^‘^ne faima regiuntli^J^f ^ff ^eţtbU 

In ^mî 1963 ^^%’'^Siunn. ««ncesc pe 

S?e r^”'rS^'fi'â'nu£S -giune. Re- 

srirs‘/rr 

important ocims memoriaJe îni-r '’^S^nne lo 

nmie aJe unor scSLf “^«ţionat sî„t şi ® 
inspirat în creaL ? ®‘®n născut L tr^' 
realităţile soc,:.?^ r- ^ ''valoroasă fie din * ®'®n 
George Too^ I°=aJe. Asa sînr <!« 
şi altfk Anton PanJ' 

Dragostea ţi setea de cultn ^ ^^^Pl>«”e*cu 

tura^rcoSef «istenţa unor dovedite 
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.swiSiţSrfgli 



. c;a ra,Ei“,7“4‘ii=i »»■ 

ăSoSd ?sâ:/îrS'/«“s •» £. 
j °° Onen şi vîrstnici activează peste 

s^vr=r»rri%“/•?• b„. 
Penţu cultural-sportive. m mod curent com¬ 

pare ţi FnţSnTuuţţoţfriilăt' ■" T P°PU- 

să I ; ‘’o^nav, cu nLSj^ de kilometri, 
sa-i interneze pentru a ?®“®Jdea ca vor găsi un 

mască din Muscel “««ceas- ” ““^Sss 

■tadioanele Piteştiului. 

T 
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satelor, unde bîntuiau pelagra, tuberculoza jl alte plăgi 
sociale, „zli» fost chemat — nota el cu indignare — să 
văd un flăcău tuberculos. într-o cămăruţă cu un singur 
ochi de geam fixat în zid, cu lut pe jos, înconjurat de 
trei fraţi mai mici, zace bolnavul. Izolarea e cu neputin¬ 
ţă, căutarea sănătăţii lui de asemenea. Pentru astfel de 
bolnavi nu ne stau la dispoziţie nici spitale, met sana¬ 
torii. Şi toată nădejdea bolnavului ţi a alor lui e la 

România burghezo-moşierească era printre ţările cu 
cel mai mare grad de mortalitate infantilă şi generală 
din Europa. 

Statul nostru democrat-popular a curmat pentru tot¬ 
deauna această situaţie. Preocupat de sănătatea celor ce 
muncesc, a lărgit an de an reţeaua instituţiilor sanitare. 
Astăzi se găsesc în regiune 32 spitale moderne cu 6 193 
paturi, faţă de 20 spitale şi 935 paturi cîte erau în anul 
1938. Au fost create 245 circumscripţii sanitare, 155 case 
de naştere, 34 dispensare şi 88 de farmacii, dintre care 
o bună parte în mediul sătesc. A crescut de asemenea în 
mod simţitor numărul cadrelor de specialitate care de¬ 
servesc aceste instituţii. In prezent regiunea noastră nu¬ 
mără 4.608 cadre de specialitate, dintre care 1 083 
medici. în anul 1948 unui medic îi revenea un număr 
de 4 888 de locuitori, iar astăzi îi revin numai 1 129. 
Unităţile medicale sînt deservite în prezent de 109 auto¬ 
sanitare şi 7 avioane sanitare. 

In anul 1964 au fost trimişi în tabere regionale şi 
naţionale pentru a-şi întări sănătatea un număr de peste 
3 740 de copii, iar la tratament şi odihnă prin C.C.Ş. 
şi O.N.T. un număr de 31 274 de oameni ai muncii. 
Tot pentru a se crea condiţii cît mai bune de pdihnă şi 
recreere au fost organizate numeroase excursii în ţară 
şi peste hotare la care au participat 50 400 de oameni ai 
muncii din regiune. 

Aceeaşi grijă pentru a se creea cît mai bune condiţii 
de odihnă şi refacere a sănătăţii, stă şi la baza construirii 
de vile şi sanatorii noi în cele mai pitoreşti locuri ale 
regiunii, sau amenajării staţiunilor balneo-clirnaterice 
existente pentru a cuprinde un număr tot mai mare 
de oameni ai muncii. Regiunea Argeş se numără printre 
regiunile ţării care au bogate izvoare de ape minerale 
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Şl al căror efect curativ este mult apreciat atît în ţară 
cît şi peste hotare. La Govora, Olăneşti, Călimăneşti- 
Căciulata, Brădet, Ocnele Mari, Costeşti-Horezu, Bu- 
ghea, mii de oameni ai muncii din regiune şi din ţară 
vjn să-şi petreacă în mod plăcut concediul de odihnă, 
să-şi îngrijească sănătatea şi să admire frumuseţile aces- 

întregul nostru popor se pregăteşte 
să îmtîmpine sărbătoreşte alegerile de deputaţi pentru 
Marea Adunare Naţională şi sfaturile populare, ce vor 
avea loc la 7 martie 1965, muncitorii, ţăranii şi inte¬ 
lectualii regiunii Argeş, conduşi şi îndrumaţi de organele 
şi organizaţiile de partid înscriu noi succese pe frontul 
muncii pentru a da viaţă sarcinilor de producţie ale 
ultimului an al planului de şase ani. 

_Mîndri de înfăptuirile de pînă acum, încrezători în 
viitorul tot mai luminos al patriei, ei muncesc cu ab¬ 
negaţie pentru realizarea măreţului program de desă- 
vîrşire a construcţiei socialismului, elaborat de cel de-al 
IlI-lea Congres al partidului. în fabrici şi uzine, pe 
marile şantiere, colectivele de muncitori, ingineri şi teh- 
nicieni desfăşoară o întrecere pasionantă pentru înde¬ 
plinirea şi depăşirea angajamentelor pe care şi le-au 
luat cu prilejul dezbaterii cifrelor de plan pe anul 1965. 
Mecanizatorii şi toţi lucrătorii din agricultura regiunii 
Argeş se pregătesc necontenit pentru a asigura în anul 
1965 producţii agricole vegetale şi animale mult spo¬ 
rite faţă de anii precedenţi. 

^ ‘ " din regiunea noastră ca şi cei din 
tzi nu numai condiţii de muncă mai 
n mod nou de viaţă. Ei au, în noile 
ost create de regimul democrat popu- 
de a gîndi, de a lucra, care se oglin- 

lul cu care duc la îndeplinire hotă- 
guyernului, în dragostea fierbinte pe 
aţă de patria noastră socialistă, faţă 
toresc Romîn şi Comitetul său Cen- 
tovarăşul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 

s-au antrenat în întrecerea socialistă 
ile ale anului 1965, frumoasele rezul- 

condiţii ce le-au 
Iar şi un mod m 
deşte în entuzia 
rîrile partidului 
care o manifestă 
de Partidul Mm 
trai, în frunte i 
Avîntul cu care 
încă din primele 
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