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torul înţelept al poporului. Pe acest drum înnoitor, popo¬ 
rul nostru a schimbat din temelii viaţa întregii ţări. A 
fost descătuşată energia creatoare a maselor. Muncitorii, 
ţăranii şi intelectualii Romîniei noi au arătat, în anii care 
au trecut de la eliberare, ce sînt în stare să realizeze, 
cum pot să înfrumuseţeze chipul ţării atunci cînd nu mai 
sînt apăsaţi de jugul exploatării, cînd au în fruntea lor 
un conducător încercat — partidul clasei muncitoare — 
la temelia căruia stă nemuritoarea învăţătură marxist- 
leninistă. 

„în anul celei de a XX-a aniversări a eliberării — a 
spus tovarăşul Gheorghe Gheorghiu-Dej la Conferinţa or¬ 
ganizaţiei de partid a oraşului Bucureşti — Romînia socia¬ 
listă se înfăţişează ca o ţară iri* Continuu progres, cu o eco¬ 
nomie complexă şi o cultură înfloritoare, puse pe de-a 
întregul în slujba creşterii bunăstării celor ce muncesc". 

Anii care au trecut de la eliberarea patriei noastre 
reprezintă o perioadă relativ scurtă, dar ce luminoşi şi- 
plini de măreţie sînt! 

în transformările ce au avut loc în viaţa economică, 
politică şi social-culturală a ţării se înscrie, ca un exemplu 
viu, şi regiunea Argeş pe care clasele dominante ale Romî¬ 
niei burghezo-moşiereşti o ţintuiseră la o cruntă înapoiere. 

Să ne gîndim de unde am pornit, să privim în faţă 
prezentul în toată frumuseţea lui ca şi perspectivele minu¬ 
nate ce ne aşteaptă. 

Cine vizitează regiunea Argeş, rămîne plăcut impre¬ 
sionat de frumuseţea peisajelor şi de marea varietate a 
bogăţiilor ei naturale. întinsă pe o suprafaţă de aproape 
16 000 km.p., regiunea Argeş înmănunchează într-o armo¬ 
nie deplină aproape' toate formele de relief. în partea 
de nord străjuiesc piscurile semeţ profilate în zare ale 
Făgăraşilor, ale căror culmi poartă mantia bogată a ne- 
sfîrşitelor păduri de brad şi fag. La poalele munţilor se 
desprind dealurile Vîlcii, Argeşului şi Muscelului, renumite 
prin podgorii şi livezi de pomi. 

Coborînd spre sud, paşii ne poartă pe cîmpiile întinse, 
domoale şi mănoase ale Burzii şi Boianului. Pe ogoarele 
fără haturi brăzdează în lung şi în lat tractoarele, prin 
lanurile de aur plutesc ca nişte adevărate-corăbii combi¬ 
nele; munca înfrăţită a colectiviştilor a transformat aceste 
locuri în izvoare de belşug şi bunăstare. 

Pămînturile regiunii sînt scăldate de #|ţjS cristaline 
ale căror ape sînt tot mai mult folosite fie pentru a fi 
transformate m forţă şi lumină, fie pentru a face mai 
fertile terenurile pe care le udă în cursul lor 

. Mult„e 51 variate sînt bogăţiile ce se găsesc'în subsol 
,i care in anii puterii populare sînt valorificate din plin. 
Pentru a desprinde saltul uriaş ce s-a făcut în dezvoltarea 
economica a regiunii este suficient să arătăm că întreaga 
producţie- industrială ce se realiza aci în anul 1938 se 
obţine astăzi înfundai şase săptămîni. Dintr-o regiune 
cu o agricultură înapoiată,industrie slab dezvoltată 
regiunea Argeş se prezintă astăzi cu o economie armo¬ 
nioasa, in plina înflorire. Au luat fiinţă şi s-au dezvoltat 
noi şi importante ramuri industriale, ’în 'inima munţilor 
frumuseţea sălbatică a Cheilor Argeşului este sporită de 
mina omului cu noi înfăptuiri. Harnicii si talentaţii con¬ 
structori dăltuiesc aici, în roca dură a muntelui una din 
măreţele construcţii ale socialismului - Hidrocentrala 
„16 Februarie . La porţile Slatinei se înalţă vertiginos 
prima cetate a unei noi ramuri a metalurgiei neferoase 
din ţara noastră - Uzina de aluminiu. 

Frumuseţea peisajului, marile transformări ce au avut 
loc in viaţa regiunii, multiplele monumente şi locuri 
istonce.atrag în fiecare %mii de-vjzitatori din toate regiu- 
mle ţării şi de peste hotare. Încîntătoarea Vale a Oltului 
cu perlele ei Govora, Olăneşti şi Călimănesti-Căciula- 
ta; vestita peşteră a Dîmbovicioarei, minunatele frumu¬ 
seţi naturale ale Horezului, Rucărului, CîmpulunguluL 
Loviştei şi Curtea de Argeş, monumentele de artă şi 
altele, sînt obiective turistice f|§ îndrăgite si căutate 
de 'Vizitatori. 

Avem în faţă un adevărat act de creaţie conştientă în 
care dăruirea entuziastă şi clocotitoare a maselor în fău¬ 
rirea noului lor destin este luminată şi îndrumată de 
partid. 

Acest edificiu măreţ % prezentăm oamenilor .muncii 
din regiunea Argeş în cartea de faţă cu gîndul de a le oferi 
posibilitatea să-l cunoască în toată amploarea lui si de 
a-l folosi ca un imbold în munca şi lupta pentru noi şi 
noi victorii sub conducerea şi îndrumarea partidului 
nostru drag. 





Ştefăneşti, metalur, 
apartamente (afară 
nefamilişti, magazir 
şcoală medie serală, 

tii au la dispoziţie. | 
cele din .fiteşti), blc 
cinematograf, şcoals 

>mplex sportiv, policli 

O altă uzină care s-a dezvoltat uimitor < 
ina mecanică Muscel. Aici este mai eviden 
itrastul dintre prezent şi trecut. în loci 
or insalubre, au apărut hale impunătoan 
locul maşinilor rudimentare, au fost adu: 

iltă precizie. în loc de lacăte şi broaşte (c 
j în 1944) s-au realizat după’naţion'alizar 
yere pentru industria textilă; «Irnele ringi 





70 la sută din totalul metrilor săpaţi. Cu alte cu- 
ei s-au angajat să îndeplinească sarcina trasată, ^ 

;ă privinţă, de Congresul al lll-lea al P.M.R. cu un 
zile înainte de termen. Angajamentul a fost înde¬ 
si depăşit. In primele 5 luni ale anului 1964 între¬ 

cea a forat, folosind cele două metode, 73 la sută 
olumul metrilor realizaţi. 
pta pentru petrol mai mult şi mai ieftin se duce şi 
•neniul extracţiei. Şi aici, ea cere din partea oame- 
nu mai puţin zel, nu mai puţină contribuţie a soiri¬ 
lor inovator. Petroliştii de la schelele Găeşti, Mo- 

Băbeni şi Ciureşti cercetează cu atenţie caracte- 
le rocilor, presiunea stratului şi evoluţia ei. în felul 

ei stabilesc regimul tehnologic optim de exploa- 
Ca urmare sînt folosite pe scară largă metode noi, 

cu fluide in zăcămînt, acidlzări, cimentări selective, ut 
lizarea izotopilor radioactivi şi altele. 

In 12. ani (1952—1963) extracţia de titei a crescut c 
peste 3 ori. 

Cifreje sînt revelatoare. Dar ele na spun totul. Nu spui 
de pildă, că petrolul a transformat locurile, a schimbe 
viaţa oamenilor. Acolo unde au apărut sonde, au aport 
sate electrificate, colonii muncitoreşti, cluburi, mage 
zine modeme, televizoare, cinematografe... Comunei 
Cobia, Valea Caselor, Vedea şi Băbeni au devenit ade 
vârâte orăşele — orăşelele petroliştilor. 

Alături de petrol, cărbunele constituie o altă bogăţia 
naturală a regiunii. Şi în bazinul carbonifer Cîmpulung 
Muscel s-au petrecut, în cei douăzeci de ani, adînci pre 
faceri. Parcă o epocă ne desparte de ceea ce a fost înainte 
„Să ne amintim situaţia grea din trecut, spunea Ion An 

1963 



r 
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Mine,4e la Godeni a fost închisă. Mineri aruncaţi pe 
jJStMci, zdrenţăroşi, familii înfometate. Ce le păsa ca¬ 
pitaliştilor? Pe ei, soarta oamenilor ru interesa. Aerajul 
şi evacuarea apelor-ny^i costa nici un ban. Se făceau — 
susţineau ei — pe cale naturală. Mina era moarte de om. 
Apă pînă sus de genunchi si haine de protecţie, nici pome¬ 
neală; întuneric beznă. Praful de cărbune şi de expjo-'iv 
retitef plămînii oamenilor. Galeriile erau slab armate şi 
se prăbuşeau deseori. Măsuri de securitate? Nimic. Ac- 
dte;pntele se ţineau ţjtafcdSni mineri- nu- au plătit bucata 
de pîifte cu, preţui vietii lor-f.s $îfi> n-au fost schilodiţi. 
Maşinile lipseau cu desăvîrşire. Se lucr^c# pana şi ba¬ 
rosul, cu burghiul de mînă. O gaură pentru giuşcare du-r-a 
rft# bine-de trei sferturi de oră. Cărbunele îl cărau oamenii 

ijgpfQabete şi»vcu vagonete 40 lemn. MwAgţ istovitoare, 
lipsită de spor, iar salariu de mizerie. De ftiftlt# ori -ftlgi 
nu reuşeam să acoperim reţinerile". 

Au venit alte vremuri — ani-i de democraţie popyfa£|| 
anii marilor transformări. Bazinul carbonifer a renăscut. 
Au tfctdeScWsf mine noi, moderne, iar celefşgfii au foit 
dezvoltate şi, perfecţiQjwte. îo^jMţsteraiij. pătruns^mecani¬ 
zarea: perforatul electric cu ajutorul căruia minerii dau 
gaură pentru puşcare într-un singur minut, haveze, cra- 
ţare, rrttŞşSfi-i de încărcat cărbunele, locomotive Diesel, 
trolii de mare forţă. Galeriile sînt largi, înalte şi beto¬ 
nate. Au fost introduse maşini speciale de aeraj, lumină 
electrică, pompe puternice pentru evacuarea apelor. 

Minerii au răspuns acestor cojfttşli minunate de muncă 
prin fapte rodnice. însufleţiţi de comunişti, ei au 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 apărut noi 
iniţiative, noi soluţii tehnologice; puţurile de extracţie 
săpate după metoda congelării sau cu truse tăietoare, 
armarea cu inele de fier, bolţari din beton şi stîlpi metalici. 

Graficul extracţiei de cărbune urcă necontenit. In anul 
1963 producţia a sporit de aproape 3 ori faţă de 1950. 

Pentru mineri şi familiile lor s-au cheltuit milioane 
de lei. ha Schitu-Goleşti şi Berevoieşti s-au creat colonii 
muncitoreşti. Peste 200 de mineri şi-au construit locuinţe 
individuale 'Si®ajutorul împrumutului acordat de stat. 
Alţii şi-au durat case frumoase -gu bani economisiţi din 
salariu. La sectoare există cantine, băi, cluburicinema¬ 

tografe, biblilJeci, dispensare. Cea mai itîşăte parte a mii 
nerilor îşi petrec concediul de odihhf pe litoralul mării, 
la Călimăneşti, la Herculane. 

Chimie în fwf® Argeşului... în anul 1951 a fost con¬ 
struită, la extremitatea nordică a oraşului Piteşti, o fa¬ 
brică modernă, care extrage din lemnul de stejar impor¬ 
tante cantităţi de tanin. Iniţial, acest produs a fost rea¬ 
lizat sub formă lichidă. Inginerii, tehnicienii, maiştrii şi 
muncitorii au studiat cu pasiune desăvîrşirea procesului 
tehnologic, perfecţionarea lui continuă.' Curînd, ei au 
obţinut tanin mult superior, în stare solidă, apoi sub 
formă de praf. Spicele calităţii a crescut an de an. 
. Pe malul Oltului, la Govora, s-a ridicat o adevărată 
cetate a chimiei. Ea produce, din sarea Ocnelor Mari şi 
calcarul Arnotei, sodă calcinată şi sodă caustică. La Ocniţa 
- 8 km departe de Govora — există imense zăcăminte 
de sare. Capitaliştii au exploatat această bogăţie în mod 
cu totul primitiv. Astăzi la Ocnele Mari a apărut un cîmp 
de sonde. O^nouă schelă petrolieră? Nu. Sînt sonde care 
extrag sarea în soluţie — un procedeu modern — şi o 
trimit pe conducte la Govora, ca materie primă de bază. 
Spre Pietreni a fost construită o cale ferată industrială, 



şini şi instalaţii modeme, 
Operatorul chimist doar 

nandă, le supraveghează, 
e la un grup de instalaţii 
.nsformări şi, în cele din 
i — carbonatul de sodiu 
xidul de carbon şi amo- 
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ÎT °+muncă uriHă' Pe zeci de loturi, întinse 

StîncMe T ln Chei’ peisaJul este '"«Jft. "c e munţi lor se înalţă cu semeţie spre cer. Şoseaua 
nou croita pare suspendată. Ea face adevărate salturi 

decît altTl r'|CU alUî0™1 a14 viaducte, unul mai frumos 
la vale! mi c+ S 'ndraznet rămîne însă viaductul de 
Arum ™ + St+an'.Df. fapt’ aceasta este denumirea veche. 
Acum constructorii n spun altfel - Valea lui Prisecaru 
după numele conducătorului brigăzii care a făcut aici 
adevarate minuni. Oamenii au lucrat, prinşi de frînghii 
deasupra prăpăstiilor adînci. g 

erokmScr-UCt0r'‘ *,d‘*centrale> săvîrşesc adesea fapte de 
eroism. Sa ne gindim numai la cele 2 500 tone de utilaje 

BPMrr finicular ?i fabrica de betoane'care ™ 
cu ai ln i I ■!mi fmfitoare’ pe crestele muntelui, 
cu ajutorul planurilor înclinate. Datorită priceperii si 
spiritului de abnegaţie al constructorilor, pe toate an 

aToÎr'r'f-6^^^^ impetU0S' Fabri« de ^oane a fost realizata într-un timp record. Aici utilajele mo- 
derne smt dirijateijsrfn comenzi electropneumatice. 
ro .n ,z,ua C*e octombrie 1963, constructorii Hidro- 
barajului aptra,t un mare eveniment: începerea turnării 
narajului Cu acest prilej, conducătorii de partid şi de 

.'Vrunte cu tovarăşul Gheorghe Gheorghiu-Dei, 
iL'a pentru a doua oară Hidrocentrala de pe Argeş, 

h U ll^UTrea ?rimei bene de beton în corpul bara- 
ju ul Conducător,1 de partid şi de stat au apreciat pozi- 

nnli W* u"1? de abneSatie Ş' eroism a constructorilor 
oii cetăţi de lumina, i-au felicitat călduros si le-au dat 

preţioase îndrumări. Toate acestea au însufleţit si mai 
mult lupta muncitorilor, inginerilor şi tehnicienilor de 

pentru. a. reall2a în termen şi condiţii tehnice superi¬ 
oare măreţul obiectiv al planului de sase ani 

văJnTJUl' uare;:a avea 165 metri'înălţime se ridică 
m^ ard d °Cht''- EVVaAlne P'ept la peSte 0 Jumstate de m l,ard de metr, cub, de apă, cît va avea lacul de acumu- 

. Cu cjmentul care va fi necesar turnării barajului 
şţ. pot incarca 120 000 de vagoane C.F.R. iar cu ţeava 
din care se va construi instalaţia de răcire în interiorul 
lui s-ar putea monta o conductă între Piteşti si Bucureşti. 

Pentnff ^ CU nouă rTuri sPrinţare de munte. 
Pentru a spor, debitul de apă, se fac nouă captări secun¬ 
dare: îojBologul, Cernatul, Rîul Doamnei, Draghina, 

Vîlsanul şi altele. Nouă rîuri îşi vor părăsi albiile 
nare şi vor porni pe noile drumuri subterane, crea 
mîna omului, drumuri (tunele) lungi de 28 km şi 
vor ajunge în acelaşi loc — în marea artificială. Ap 
lacul de acumulare care va avea o lungime de 14 k 
coborî în centrală, sub munte, şi va izbi cu forţă în 
tele turbinelor. Uzina subterană pare un palat’ de t 
Sala este enormă. Numai aici s-ar putea construi c 
blocuri cu 10 etaje. 

De la uzina subterană, apa va alerga pe sub r 
cale de 11 km şi va revedea lumina zilei tocmai la C 
Pe galeria de fugă sînt concentrate forţe puternice, 
găzile conduse de comuniştii Pavel Oţet, Tudor Mo 
Gheorghe Fasole, Alexandru Farcaş şi alţii lucreaz 
tr-un ritm intens. în ajutorul lor au venit miner 
Valea Jiului şi de la Comăneşti. 

La baraj, ca pretutindeni, frumuseţea na(u*‘ii pă 
în faţa minunatelor realizări obţinute de oameni ca 
Gherasim şi Constantin Prisecaru, inginerii Viorel D 
şi Gheorghe Sălăjan, maistrul Ion Mildher ş.a.m.d. S 
oprim la un singur exemplu: înfruntînd vitregiile nai 
constructorii au aruncat de pe un munte pe celălalt p 
punte — cablurile macaralei funicular pe care ale; 
spre baraj, benele plîrie cu beton. în anul 1964, în 
stea aniversării celor douăzeci de ani de la eiiber 
patriei, a fost pusă în funcţie înainte de termen şi a 
macara funicular. 

Muntele Vidraru s-a recunoscut învins încă de 
oamenii maistrului Ludovic Melniciuc au montat ai 
sus, o stea roşie, uriaşă. Luminată de cele 80 de becur 
străpunge nopţile, vestind parcă fluviul de energie 
trică ce va izbucni din apele Argeşului. 

în apropierea oraşului Slatina se ridică un nou obli 
industrial— Uzinade aluminiu. în anul 1963 aici era 
cîmp gol şi iată că astăzi se profilează tot mai mult 
turul construcţiilor masive, impunătoare. La staţi; 
betoane sau la halele de electroliză, la turnătorie,' p 
tot se munceşte cu însufleţire. Preţioasele indicaţii 
de tovarăşul Gheorghe Gheorghiu-Dej cu ocazia vizi 
şantierului, prind viaţă zi de zi. Constructorii îşi orp 
zează munca mereu mai bine, extind experienţa bur 







, era sub un hectar. In judeţul Vilcea, 
de ehiafturi deţineau peste 60 la sută 

icolă, iar în Muscel 600 de moşieri şi 
j trei sferturi din pămînturi, în'vrem'e 
•Iii abia ;|»|fert. Situaţie asemănătoare 
Olt: 117 mari moşieri deţineau aproape 
-afaţa agricolă, în tirrţrde 40 500 de gos- 
doâr 33,53 la sută. 

ăranilor maf, vîrstmci"sfiit încă vii cru- 
ft.p sîngeroasa exploatare pe care q 
îturile unor moşieri ca Brătianu, Pe- 
iracostea, Armând Călinesţjsu 

:ut astăzi cînd auzi cătoâfnenii care cuŞî 
:i i le famiIiei Brătianu erau siliţi să poarte 
laletej perrwi* <s| nu cumva să guste o 

sak îiruztffle ca aceea a moşiersiui 
t ©urneşti, care trăgea cu arma în ţă- 
:neau" să treacă cu px'crul pe moşia 
■asta: a fost t*tatf;iţaţ;ţa acelor vremuri. 
jporta exploatarea sîngeroasă, sărăcia 
i s-au ridicat în nenumărate rînduri la 
scijSPirii, pentru dreptate şi libertate 
comemorative aşezate în satele care 
impunătorul monument ridicat în cen¬ 

ţi, cinstesc memoria S-eter Oare în 1907 
lapft 'fer' pentru pămînt, pîine 

încheiat şi In regiunea Argeş. 
Un rol important în conving' 

de a păşi pe calea rfmncii uni 
agricole de stat. Prin "exempl 
producţiei agricole, gospodării 
monstrat superioritatea agrici. 
ele au pus la îndemîna gospc 
selecţionate, material săditor 

Cele 31 de gopodării agrio 
■gjjt.o bază tehnică de producţi 
punct. Organizîndu-şi tot mai 
metode noi dfi lucrarea pămînt' 
lelor, ele au sporit simţitor p 

La indicaţia partidului, gosf 
continuu suprafeţele cultivate 
Dacă în 1959 au fost însămînţat 
hectare, în anul 1963 suprafaţa 



tat creşterea animalelor şi a păsărilor, ta începutul anu¬ 
lui 1964, efectivul vacilor cu lapte număra 6 587 capete 
faţă de 773 capete în 1955. Numărul ovinelor a crescut 
în această perioadă de la 11 500 la 48 823, iar al porcinelor 
de la 6 400 la 18 566. Gospodăriile de stat aveau la 1 ianua¬ 
rie 1964 un număr de 64 406 păsări. 

îngrijirea atentă şi furajarea raţională a animalelor 
au dus la sporirea simţitoare a producţiei în sectorul 
zootehnic. în anul 1963, gospodăriile agricole de stat au 
obţinut'în medie cîte 2607 litri lapte de la fiecare vacă 
furajată, 25 litri lapte şi 2,06 kg lînă de la fiecare oaie. 
Un ti» renume şi-au cîştigat crescătorii de animale de 
la GAS Cîmpulung, Lăicăi şi Merişani care au obţllţi! 
peste 3 100 litri lapte pe cap de vacă furajată. 

Gospodăriile de stat din regiune au sporit de la an la 
an contribuţia lor la fondul central al statului. Numai 
în anul 1963 ele au livrat peste plan 651 tone cereale, 119 
tone carne, 1 bTJ tone struguri şi fructe. De asemenea, 
eie.au livrat gospodăriilor colective 5 322 animale de rasă, 
12 300 tone sămînţă de mare productivitate şi material 
săditor pomiviticol înyaloare de peste 8 000 000 lei. Semni¬ 
ficativ în acest sens sînt succesele GAS Drăgăşani. în anul 
1963, colectivul de muncă de aici a livrat peste plan 122 
vagoane de struguri, 190 tone de porumb, 3 000 butaşi 
port-altoi, 130 000 viţe altoite de calitatea întîia şi 160 000 
pomi altoiţi. în timp de doi ani, această gospodărie a 
înscris la capitolul „beneficii" suma de 10 750 000 lei. 

Realizările obţinute pînă acum de gospodăriile de 
stat dovedesc marile rezerve pe care le au. îh sporirea 
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BBS la ridicarea continui Şmivdulw de viaţă al oamenilor 
ffrmmi. A crescut de la an la an salariul real al celor ce 
rfttincesc, preSUrn şl veniţurile ţărănimii, faâomparaţie 
cu 1956, în:0ml 1963 salariul mediu pe cap de muncitor 
a crescut de aproape două ori, iar ' ' ** au 
îtlfescut de la 5VjB§ 000 hi in 1953, ia aproape două miii- 
o h#-fe? In 1963 

1 ’Oarnenir muncii tfm regiunea Argeş, ca şi cei dif-^ 
treaga ţară, se îmbracă azi mai bine, se hrănesc mai bine; 

, au crescut cerinţele şi setB8!fcr de cultură, lată şi în această 
privinţă icîtev.a cifre comparative dare întregesc; trioul 
vieţii noi. în comparaţie cu anul T986, valoarea măi fu-' 
filar TOdute populaţiei din regiune prin comerţul de stat 
şi cooperatist în anul 1963 este cu peste miliarde lei 
mai mare. Faţă de anul 195§| populaţia regiunii noastre 
şi-au'procurat în 1963 de 1,8 ori mai multă pîine, de 1,8 
ori mai milM 'încălţăminte, de 4,8 ori mai mult zahăr1,■ 
de 7,1 ori 'fftâîi mult u'lpg-. de 3 ori mâi multe Bţgîfecţii 
şi tricotaje. 

Oamenilor muncii din regtufei Argeş li s-au vîridut 
în 1963 faţă de 1954 cu aproape 400 milioane lei mai multe 
confecţii, tricotaje şi încălţăminte. 
Radioul, televizorul, maşina de spălat rufe sau de cusut 
au devenit lucruri Qlisfiuite în casele oamenilor muncii. 
Numai în .perioada 1959—1963 s-au vîndut populaţiei 
din regiuflpa Argeş, 3727 frigidere, 39309 aparate de radio, 
5653 televizoare, 5800 motocilete şi motorete, peste 52 000 
de biciclete, 2468 maşini de spălat rufe, 11 948 maşini 
de cusut şi alte numerose obiecte de uz casnic. 

Dar creşterea nivelului de viaţă al oamenilor isfUJ.pg.if 
np. se oglindeşte- numai în procurarea rnftpr asemenea 
.ofecte; Ei au astăzi şi condiţii de Iflggt mai bune, mai 
confortabile. Prin grija partdului şi statului, în regiune 
s-au construit în perioada 1952—1963 circa 6 900 de apar¬ 
tamente, la care trebuie să mai adăugăm şi cele aproape 
76 000 locuinţe personale construite de oamenii muncii 
llBfe oraşe şi sate. 

Faţa oraşelor şi satelor regiunii se schimbă neconte- 







mm 4* .^i a 

HBprt n ■ 

1 fi ' fl| »J1 



♦-v? /s 9 *-:• 
♦ §*? f *V,j 









RE
G

IU
N

ER
 R

RG
ES

 


