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fllegerile de deputaţi în forul suprem al pu¬ 
terii de stat — Marea Adunare Na¬ 
ţională — şi în organele de stat locale 
— consiliile populare judeţene, munici¬ 

pale, orăşeneşti şi comunale de la 2 Martie 1969, re¬ 
prezintă un eveniment de seamă în viaţa politică a 
ţării. Pregătirea şi desfăşurarea alegerilor are loc 
într-o atmosferă de puternic elan patriotic, 
-sub semnul muncii însufleţite a între¬ 
gului popor pentru realizarea angajamentelor luate 
în cinstea celei de a 25-a aniversări a eliberării pa¬ 
triei şi a celui de al X-lea Congres al Partidului Co¬ 
munist Român, pentru îndeplinirea sarcinilor pla¬ 
nului de stat pe 1969, pentru realizarea programu¬ 
lui de dezrmltare elaborat de Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român. 

In anii care au trecut de la alegerile precedente 
s-au obţinut importante succese în creşterea forţelor 
de producţie, în perfecţionarea relaţiilor socialiste 
şi a întregului edificiu social. Astăzi România socia¬ 
listă înfăţişează tabloul unei ţări în plin avînt, cu o 
economie multilateral dezvoltată în care industria 
cunoaşte un continuu proces de perfecţionare şi a- 
•daptare la cerinţele progresului tehnic contemporan. 
S-a întărit sectorul socialist al agriculturii, s-au ob¬ 
ţinut realizări de seamă în domeniul învăţămîntului, 

■artei, ştiinţei şi culturii, s-a îmbunătăţit continuu ni¬ 
velul de trai material şi spiritual al poporului. A 



al RepubliciJ crescut mult prestigiul internaţional 
Socialiste România. 

în alegerile de deputaţi pentru Marea Adunare 
-Naţională şi consiliile populare, Partidul Comunist 
Român — forţa politică conducătoare a Întregii so¬ 
cietăţi — se prezintă într-o indestructibilă unitate 
cu organizaţiile de masă, profesionale, obşteşti, cu 
consiliile oamenilor munci ai naţionalităţilor conlo¬ 
cuitoare, cu toate forţele sociale şi politice ale naţiu¬ 
nii noastre oare fac parte din Frontul Unităţii Socia¬ 
liste. Toţi candidaţii de deputaţi pentru organele pu¬ 
terii de stat, desemnaţi de Frontul Unităţii Socialis¬ 
te din rîndul celor mai buni fii ai patriei — munci¬ 
tori, ţărani intelectuali, au ca platformă politică in 
alegeri programul elaborat de Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist Român în vederea desăvîrşi- 
rii construcaei socialiste. 

Cuprins în dezvoltarea mereu ascendentă a econo¬ 
miei şi întregii vieţi sociale a patriei noastre, muni¬ 
cipiul Piteşti a cunoscut însemnate prefaceri în toa¬ 
te domeniile de activitate. în anul 1969 — an hotă¬ 
rî tor al actualului plan cincinal, Piteştiul este puter¬ 
nic angajat pe verticala industrializării, conturîn- 
du-se ca un important centru economic şi cultural aî 
României contemporane. 

Convinşi fiind de viitorul tot mai luminos al Ro- 
mîniei socialiste, locuitorii municipilui Piteşti sînt 
hotărîţi să-şi înzecească eforturile pentru înflorirea 
continuă economică şî socială a locurilor în care 
muncesc şi trăiesc, să dea din inimă votul lor candi¬ 
daţilor Frontului Unităţii Socialiste în, alegerile de 
la 2 Martie 1969. 



Obiectivul central al programului de dezvoltare 
a României îl reprezintă continuarea în 
ritm susţinut a industrializării socia¬ 
liste, care în ultimii ani, a parcurs 

o etapă nouă, calitativ superioară. La nive¬ 
lul întregii ţări, volumul producţiei industriale este 
cu 40 la sută mai mare decît în 1965, ritmul mediu 
anual de creştere a producţiei a fost de peste 12 la 
sută, faţă de 10,7 la sută cît prevedea planul cinci¬ 
nal. România se .situează astfel printre statele cu e- 
conomia cea mai dinamică. întreaga producţie in¬ 
dustrială a anului 1938 se obţine astăzi în numai 24 
de zile. 

Se dovedeşte cu certitudine că industrializarea so¬ 
cialistă reprezintă temelia dezvoltării economice şi 
culturale a întregii ţări, a progresului ei general. 

Datorită industrializării socialiste, satele şi oraşele 
patriei noastre cunosc astăzi o vertiginoasă dezvol¬ 
tare. Printre acestea judeţul Argeş, municipiul Pi¬ 
teşti reprezintă un exemplu deosebit de concludent. 
Dintr-un judeţ cu o economie preponderent agrară, 
cu un număr mic de întreprinderi, Argeşul a devenit 
o unitate administrativ-teritorială al cărui potenţial 
economic îl plasează în rîndul judeţelor puternic 
dezvoltate. 

Şi în Piteşti, în anii construcţiei socialiste au avut 
loc uriaşe prefaceri în toate domeniile de activitate. 

s-au petrecut transformări atît de grandioase, incit 
este greu pentru cei care nu l-au vizitat ^in ultimii 
cîţiva ani să-l recunoască. D'e la Bascov pina la Bra- 
du, de la Colibaşi la Trivale, minicipiul Piteşti este 
astăzi un imens şantier. , , . _ 

Datorită politicii consecvente a Partidului Comu¬ 
nist Român de dezvoltare industriala a intregn ţari, 
in perioada care a trecut de la ultimele alegeri am 
asistat, cu inimile pline de emoţie şi mdrept^ita 
mîndrie, la o adevărată „erupţie" mdustnală a mu 
nicipiului Au fost înălţate noi şi importante între¬ 
prinderi industriale, unele fund umce in ^ra 
înzestrate cu tehnica cea mai avansata. O serie 
de unităţi au fost extinse, reutilate şi modernizate, 
iar alte mari obiective industriale în construcţie ca¬ 
pătă, cu fiecare zi, profiluri tot mai apropiate de 
ceea ce vor fi în viitorul apropiat. 

An de an s-au investit Mme din ce 

r'pa^n^^'s^riei Numai^în perioada 1966—1970 
se realizează în municipiul Piteai inves¬ 
tiţii de 9,4 miliarde lei, de peste 5 ori mai mult 
decît în perioada 1960—1965. în ultimii patru am 
au fost date în funcţiune puternice obiective mdus- 
triale cum sînt: Uzina de autoturisme, Fabrica de 
motoare electrice. Uzina chimică, noi capacitaţi de 
producţie la U.P.A. Colibaşi, C.I.L., Textila. — Pr^ 
Lcţia globală industrială a municipiului in anu 
1968 a fost cu 86<'/o mai mare faţa de cea a anului 
1965, reprezentînd aproape jumătate din volumul 
producţiei globale industriale a întregului judeţ A 

^Investiţiile alocate pentru anii 
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Existenţa în Piteşti a unor însesnnate unităţi als 
industriei construcţiilor de maşini, pentru prelucra¬ 
rea petrolului, ale industriei chimice şi lemnului .sau 
ale industriei uşoare şi alimentare, determină cu¬ 
prinderea lui în circuitul puternicelor centre eco¬ 
nomice ale României socialiste. 

Munca entuziastă desfăşurată de harnicele co¬ 
lective de muncitori, ingineri, economişti, tehnicieni 
din întreprinderile şi de pe şantierele municipiului 
Piteşti, antrenate în însufle'itoarea întrecere socia¬ 
listă naţională, este influenţată pozitiv de măsurile 
iuate de partid şi guvern pentru perfecţionarea şi 
conducerea economiei, pentru adîncirea democraţiei 
economice, şi folosirea mai bună a pîrghiilor econo¬ 
mice proprii orînduirii socialiste. 

Faptele demonstrează şi la Piteşti, ca şi in întrea¬ 
ga ţară, justeţea politicii de industrializare socialis¬ 
tă a ţării, a orientării stabilite de Congresul al 
IX-lea al partidului pentru dezvoltarea economiei 
in pas cu cerinţele revoluţiei tehnico-ştiinţifice 
mondiale. 

LA PITEŞTI 

SE DEZVOLTĂ O PUTERNICĂ INDUSTRIE 

CONSTRUCTOARE DE MAŞINI 

Bătrînii, care ştiu şi ei de la bătrinii lor, poves¬ 
tesc despre pădurea Colibaşulul, ca despre o pădure 
umbroasă de stejar, care ascundea un sat modest cu 
oameni inimoşi şi harnici. Cam atît despre aceste 
locuri în trecutul nu prea îndepărtat. 

La marginea acestei păduri, a apărut în 1952 pri¬ 
ma unitate de prelucrare a metalelor din oraşul Pi¬ 
teşti — Uzina de piese auto Colibaşi. Uzina a cres¬ 
cut de Ia an la an, fiind în prezent una dintre cele 

Biai importante unităţi ale industriei constructoare 
de maşini din ţară. Odată cu ea au crescut generaţii 
întregi de harnici şi pricepuţi muncitori, ingineri şi 
tehnicieni, care stăpînesc cu precizia micronilor 
tehnologia producerii agregatelor şi pieselor auto, 
pentru autocamioane, tractoare şi autoturisme. 

Nu este colţ al ţării noastre nestrăbătut de aceste 
I rnaşini româneşti! Oriunde le întîlnim, în munţi, co- 
borînd buşteni spre fabrici, în exploatările carbonife¬ 
re, în schelele petroliere, pe marile şantiere de con- 
.strucţii, pe ogoarele mănoase ale patriei, pe nesfîr- 
şitele benzi de asfalt ale patriei, şi chiar în străină¬ 
tate, pretutindeni le privim cu dragoste. Ne mîn- 
drim că ele sînt roade ale muncii noastre creatoare, 
ale priceperii şi talentului constructorilor de mcişini, 

I că o parte din agregatele lor sînt fabricate aici la 
I noi, la Colibaşi. 

Tratamentul termic al pieselor amto se execută, a^ăzi 
în condiţii inoilerne... 
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In frunte cu comuniştii, colectivul de muncă al u-| 
zinei dovedeşte o permanentă preocupare pentru 
însuşirea tehnicii celei mai avansate, pentru conti¬ 
nua mărire a producţiei, şi îmbunătăţirea calitâţii 
produselor. A crescut interesul multor cadre tehnice 
pentru inovaţii, pentru a fi promotorii aplicării îii 
industria constructoare de maşini a unor procedee 
tehnologice avansate. 

In ultimii ani, procesele de producţie din această 
uzină au fost supuse unui intens ritm de perfecţio¬ 
nare. In toamna anulxii 1968, a intrat în funcţiune 
noua hală de tratament termic, au început să proJ 
ducă noile secţii de roţi dinţate şi cutii de vitez^ 
pentru autoturisme, se află în construcţie modernai 
secţie de segmenţi. O contribuţie de seamă le seăH 
derea cheltuielilor de produc'ie la U.P.A.C. o are 
importanta acţiune a autodotării prin eforturi pro¬ 
prii, mărturie a capacităţii creatoare a colectivului 
de muncă al acestei întreprinderi. Teiminarea lu-j 
crărilor de investiţii prevăzute pînă în 1970 va aduca 
la sporirea producţiei globale a uzinei cu peste 34 ial 
sută faţă de anul 1968. | 

Toate aceste acţiuni determină aşa cum este şi fi^ 
resc îmbunătăţirea din mers a calificării oamenilor^ 
creşterea neîncetată a productivităţii muncii, ridi-; 
carea caracteristicilor tehnice ale produselor şi valo-^ 
rificarea superioară a metalului — cerinţe imperi-i 
oase ale unei industrii moderne constructoare ds 
maşini. 

Uzina de piese auto Colibaşi a dat în 1968 o pro¬ 
ducţie de 10 ori mai mare decît valoarea producţiei 
industriale a oraşului Piteşti din anul 1938 şi 30 la 
sută din producţia globală a municipiului. 

,,DACIA"... nume simbolic ! La Piteşti cu cîteva 
luni în urmă s-a semnat actul de naştere al primului 
autoturism românesc — „Dacia 1 100“ — dovada a 
forţei şi capacităţii industriei noastre constructoare 
de maşini. Uzina de autoturisme din Piteşti — unica 



dm ţara de acest gen, est 
ticii economice a partidi 
dezvoltarea diversificată 
de maşini. S-a îndeplinit 
mai devreme una din sa 

rezultat direct al poliJ 
:i statului nostru d'j 
lustriei constructoare 
1 cu un an şi jumataii; 
le importante stabilite 

de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Ro-t 
.mân. P 

Cu prilejul inaugurării uzinei, la 20 august 1968,| 
conducătorii partidului şi statului în frunte cu tova-P 
răşul Nicolae Ceauşescu, prezenţi la acest emoţio* 
nant eveniment, au consemnat în cartea de onoare al 
noii întreprinderi : „La început de drum urăm tînă-B 
rului colectiv al Uzinei de autoturisme Piteşti mariC 
succese şi multe satisfacţii în activitatea sa. Cons¬ 
tructorilor şi mentorilor le adresăm calde felicitări 
pentru modul exemplar şi termenul scurt în care au 
realizat acest important obiectiv al planului cin- 

Şi tînărul colectiv, păstrînd vii în inimă aceşti 
calde mărturii de preţuire, încă din primele zile dt 
activitate ale uzinei şi-a făcut pe deplin datoria. î;i 
patru luni ale anului 1968 au ieşit de pe banda di: 
montaj 2 000 de autoturisme „Dacia 1 100“ ducînc 
pe toate coordonatele patriei faima constructorilor 
de autoturisme de la Piteşti. 

In prima fază a activităţii sale uzina are o capaci¬ 
tate de 40 000 automobile anual, urmîrid ca, pînă în 
anul 1980 ea să-şi dezvolte producţia la 120 000 au¬ 
tomobile de tipuri diferite, destinate atît cerinţeloi 
interne cit şi exportului. 

Alături de întregul popor ne simţim nespus de 
mîndri că acest automobil se fabrică pe meleagurile 
argeşene, că este rezultatul frămîntării minţii şi bra¬ 
ţelor noastre, a talentului constructorilor de maşini 
a ambiţiei şi pasiunii lor creatoare. Muncitorii, ingi- 
gerii şi tehnicienii uzinei de autoturisme răspund h 
înflăcărată întrecere socialistă naţională cu hotărî-j 
rea lor fermă de a perfecţiona procesul de fabricaţia 



şi de a obţine succese însemnate în asimilarea noi¬ 
lor tipuri de autoturisme româneşti. 

Dezvoltarea la Piteşti a industriei constructoare de- 
maşini este ilustrată şi prin construirea modernei 
Fabrici de motoare electrice, ale cărei clădiri svelte 
se profilează la intrarea dispre Bucureşti. Proiec¬ 
tată şi construită într-un termen scurt, această uni¬ 
tate a intrat în producţie la sfîrşitul anului 1967 a- 
vind chiar din primul an de funcţionare o capacitate 
de 750 000 micromotoare de diferite „puteri" desti¬ 
nate echipării unor maşini de uz casnic şi a diferite- 

în cea de-a doua etapă care a început de fapt la 1 
ianuarie 1969, fabrica va produce anual peste 250 000 
motoare electrice asincrone în carcasă de aluminiu. 
Producţia globală a acestei fabrici va ajunge în anul 
1970 la o valoare de 400 milioane lei. Activitatea e- 
fervescentă desfăşurată in toate sectoarele de mun¬ 
că prilejuieşte în acest an angajarea cu mai multă 
hotărîre a colectivului uzinei pentru realizarea rit¬ 
mică şi de calitate a planului de producţie. 

Unităţile industriei constructoare de maşini din 
Piteşti îşi aduc .contribuţia la sporirea forţei şi capa¬ 
cităţii de producţie a industriei noastre socialiste, la 
creşterea nivelului economic al mimicipiului Piteşti, 
creind totodată posibilitatea folosirii raţionale a for¬ 
ţei de muncă din satele judeţului Argeş. 

In anul 1968 valoarea producţiei globale a indus¬ 
triei constructoare de maşini din municipiul Piteşti 
s-a ridicat la 729 milioane lei, iar pînă în 1970, ea va 
fi de peste 1 500 milioane lei. 

CETĂŢILE PETROCHIMIEI 

DE LA PITEŞTI 

Industria petrochimică cunoEişte în ultimii ;mi o 
vertiginoasă dezvoltare, datorită rolului deosebit pe 
care îl are în făurirea unei economii moderne, în ac¬ 

ţiunea de valorificare superioară a produselor pe 
care le prelucrează. în ultimii ani, Piteştiul a intrat 
în rîndul localităţilor în care se dezvoltă puternic a- 
ceastă nouă ramură a industriei chimice. Iar ca ur¬ 
mare în zona de sud a municipiului, se profilează în 
contururi din ce în ce mai pronunţate impunătorul 
„complex" al petrochimiei piteştene. 

Uzina chimica — primuj «blectlv îJi funcţiune al platformei 
ipetrorhimice. 
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In ordinea „vîrstei" prima unitate a industriei 
chimice din oraşul nostru este Fabrica de tananti 
„Argeşul". Cu puţini ani în urmă această fabrică 
era o „mare" întreprindere a Piteştiului. Deşi în ra¬ 
mura chimiei avem astăzi alte unităţi de compara¬ 
ţie, remarcăm totuşi strădaniile perseverente ale 
harnicului colectiv de la „Tananţi" pentru valorifi¬ 
carea superioară a materiei prime — epuizatul de 
tanin, în scopul extragerii furfurolului. In curînd va 
fi dată în folosinţă noua instalahe care va avea o ca¬ 
pacitate anuală de 3 000 tone furfurol. 

Cu siguranţă că sentimentul de nostalgie care se 
încearcă la Tananţi este dublat de mîndria pentru 
„giganţii" industriei chimice care se ridică în acest 
municipiu. Iată spre exemplu Uzina chimică, unitate 
care a pus piatra de temelie a platformei industriei 
petrochimice. Intrată în funcţiune la 31 decembrie 
1966 uzina produce negru de fum de înaltă abra- 
ziune, necesar pentru consumul intern în industria 
de cauciuc, cît şi pentru export. încă de la înfiinţare, 
uzina exportă’ o cantitate însemnată din produsul 
său în ţări cu vechi tradiţii în această ramură indus¬ 
trială. în prezent dispune de o capacitate anuală de 
peste 18 000 tone negru de fum de calitate superioa¬ 
ră. Producţia uzinei va creşte considerabil prin du¬ 
blarea pînă în 1970 a linie tehnologice de fabricaţie. 

_ Pînă la data cînd scriem rîndurile de faţă, acestea 
sînt la Piteşti unităţile industriei chimice în func¬ 
ţiune. Dar, partidul ne-a obişnuit să privim totul la 
scara marilor realizări, să apreciem ceea ce am ob¬ 
ţinut pînă acum numai ca începuturi. Pentru dez¬ 
voltarea industriei chimice, ca de altfel a tuturor 
i-amiirilor economiei noastre naţtonale. Congresul al 
tX-lea al Partidului Comunist Român 

deosebit revine în 
roilor întreprinder 

operă 



Combinatul petrochimic şi Rafinăria de petrol, uni¬ 
tăţi cu termen de punere în funcţiunea în acest an. 

Lucr^ile pentru ridicarea Combinatului petrochi¬ 
mic au început în a doua jumătate a anului 1966 pe 
platforma din sudul oraşului. Prin eforturile stărui¬ 
toare ale unui număr de peste 15 000 de constructori 
şi montori, s-au obţinut succese însemnate pe dru¬ 
mul edificări acestui important şi impunător obi¬ 
ectiv. Intrarea în funcăune a Combinatului petro¬ 
chimic va fi un eveniment de seamă în viaţa mu¬ 
nicipiului Piteşti. Aceasta cu atît mai mult cu cît ea 
are loc în condîţiile avîntului general al muncii 
constructorilor din întreaga ţară care s-au angajat 
faţă de partid să facă din 1969 ,,anul punerii în func¬ 
ţiune". 

Lucrare de vaste dimensiuni. Combinatul petro¬ 
chimic din Piteşti asigură valorificarea superioară a 
unor produse destinate cu puţini ani în urmă să îa 
calea „cîmpurilor" reziduale. ’ Pornindu-se de la 
fracţiuni petroliere lichide, furnizate parţial de rafi¬ 
nărie, care se construieşte în apropîere, prin piroliză 
se vor obţine olefine de mare puritate, care vor fi 
transformate în produse petrochimîce cu o valoare 
economică ridicată. 

La intrarea în producţie. Combinatul va furniza 
75 la sută din producţia de etilenă a ţării, 55 la sută 
din producţia de propilenă şi aproximativ 80 la sută. 
din cea de acrilonitrll, materie primă necesară ob¬ 
ţinerii fibrelor sintetice de tip lînă. Se vor produce 
de asemenea mari cantităţi de benzen, toluen, xilen,. 
butadienă, cianură de sodiu, clorură de cianurii. 

Cele trei mari secţii : piroliză, fabrica de polieti¬ 
lenă şi complexul CIAN sînt dotate cu instalaţii 
dintre cele mai moderne, la nivelul cerinţelor teli- 
nicii contemporane. întregul combinat va fi echipat 
cu peste 20 000 tone utilaje industriale şi 
15 000 aparate industriale de măsură şi control, care 
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vor fi dirijate de un număr aproximativ redus de 
muncitori şi specialişti. 

în final, acest combinat va realiza o mare produc¬ 
tivitate a muncii — peste 700 000 lei/an pe salariat 
şi o producţie marfă de aproape 2 miliarde lei anu¬ 
al. Zilnic, economia noastră socialistă va primi de la 
această unitate aproape 3 milioane lei. încă de la 
începerea construc'iei, specialiştii care vor deservi 
combinatul se pregătesc cu asiduitate pentru a face 
faţă complicatelor probleme ce le ridică procesul de 
producţie. Iar ca urmare, probele tehnologice 
începute de curînd la piroliză, demonstrează capaci¬ 
tatea rapidă de însuşire a secretelor petrochimiei. Se 
întrevede o bună producţie, ceea ce a permis tînăru- 
lui colectiv de muncă al combinatului să se angaje¬ 
ze deja la depăşirea planului producţiei globale pe 
acest an. Cu siguranţă că succesul care se întrevede 
va fi asigurat. 

O altă mare unitate a industriei chimice româneşti 
care se ridică la Piteşti este Rafinăria de petrol, 
Imensa constelaţie a rafinăriei — care domină plat¬ 
forma — va intra în sarcină directă în prima jumă¬ 
tate a anului 1969. Şi aici cuvîntul suprem îl are 
tehnica avansată. Instalaţiile moderne cu care este 
înzestrată rafinăria sînt supuse, unuî înalt grad de 
•automatizare prin intermediul unor aparate electro¬ 
nice tranzistorizate cu semnul unificat, de producţie, 
românească. 

în prima etapă de funcţionare, rafinăria va prelu¬ 
cra trei milioane tone ţiţei anual, urmînd ca această 
capacitate să sporească pe mai departe în următorii 
ani. Prin intrarea în funcţiune a Combinatului pe¬ 
trochimic şi a Rafinăriei de petrol, se va obţine o 
producţie globală de aproape 4 miliarde lei anual- 
Municipiul Piteşti va deveni în acest fel o solidă 
hază a industriei chimice din ţara noastră. 



este o expresie grăitoan 
dului şi poporului nosi 
prilej pentru a mani profunda 

Traducerea în fapte a politicii de industrializare 
socialistă transformă din temelii locuri, schimbă as¬ 
pectul satelor şi oraşelor care devin tot mai noi, tot 
mai pline de vitalitate., Iată un exemeplu uşor de re¬ 
cunoscut, — zona de nord a Piteştiului — Găvana. 
Cu numai trei ani în urmă, aici şi-au făcut apariţia 
primele escavatoare şi buldozere care au luat^ în 
stăpînire terenurile virane. A început astfel sa se 
pună bazele unor noi obiective ale industriei uşoare 
şi alimentare. , . , . 

Alături de întreprinderea „Textila", Fabrica de în¬ 
călţăminte şi Combinatul de industrializarea^ lemnu¬ 
lui intrat deja în rîndul unităţilor „vechi" găsim as¬ 
tăzi în construcţie alte însemnate unităţi economice 
care întregesc gama industrială a municipiului. 

Aflat în producţie de acum cîţiva ani, cu marea 
majoritate a fabricilor sale, supus unui continuu 
proces de organizare ştiinţifică a producţiei şi a 
muncii, Combinatul de industrializarea lemnului a 
reuşit să depăşească marea majoritate a parametri¬ 
lor proiectaţi la principalele produse finite. Acest 
lucru a permis colectivului de muncă să-şi propună 
ca angajament pentru anul 1969 obţinerea peste plan 
a unei producţii marfă vîndută şi încasată de 1 mi¬ 
lion lei. Produsele Combinatului sînt astăzi cunoscu¬ 

te în mai multe ţări de pe glob. 



Muncitorii, inginerii şi tehnicienii de la acest com¬ 
binat, mobilizaţi de organizaţiile de partid, luptă 
pentru ridicarea pe mai departe a prestigiului pro¬ 
duselor tuturor fabricilor, atît pentru cele din con¬ 
sumul intern cît şi a celor oferite la export. Urmă¬ 
rind creşterea eficienţei economice a combinatului, 
în anul 1969 va intra în producţie Fabrica de drojdie 
furajeră cu o capacitate anuală de 2 000 tone, valo- 
.rificîndu-se astfel o bună parte din deşeurile din 
lemn. 

O contribuţie însemnată la ridicarea gradului de 
prelucrare şi valorificare a masei lemnoase îl aduc 
studiile întreprinse de staţiunea I.N.C.E.F. — filiala 
Piteşti. 

întreprindere mică în trecut, cu hale întunecoase, 
cu ringuri şi războaie rudimentare, Întreprinderea 
„Textila" a fost mult dezvoltată şi modernizată în 
anii regimului nostru. Începînd din 1967 principale¬ 
le secţii ale acestei întreprinderi au fost extinse şi 
dotate cu utilaje şJ maşini de înaltă productivitate. 
'3-a construit noua filatură oare dă aproape 4 000 tone 
fire de bumbac anual şi este în construcţie, urmînd 
să intre în funcţiune în acest an, o ţesătorie care va 
livra peste 22 milioane metri pătraţi de ţesături pe 
an. Producţia pe care o dădea vechea fabrică de 
textile din Piteşti în anul 1938, va fi dată în 1970 în 

numai 3 zile. 
Entuziastul colectiv al textilistelor^ se află anga¬ 

jat în întrecerea socialistă naţională, în primul rînd 
sub semnul obţinerii unor produse de calitate supe¬ 
rioară. Folosirea integrală a timpului de lucru, buna 
gospodărire a materiei prime, întreţinerea corespun¬ 
zătoare a utilajelor şi alte acţiuni asemănătoare vor 
duce la depăşirea mobilizatorului angajament pro¬ 
mis npstp nlan în acest an — o producţie globală de 



r 
, Procesul modernizării a găsit un cîmp larg de ac - 
I ţiune şi la Fabrica de încălţăminte din Piteşti. Sînt 
[ demne de toată lauda eforturile susţinute ale colec¬ 

tivului acestei unităţi pentru diversificarea produc¬ 
ţiei şi ridicarea calităţii la nivelul cerut de oonsuma- 

I tori. Ca urmare a acestor eforturi, produsele fabri- 
I cii de încălţăminte din Piteşti au devenit, de la an. 

la an, tot mai mult apreciate şi solicitate. Numai în 
I 1968 fabrica a livrat la export peste 140 000 perechi 

încălţăminte de calitate superioară, dînd în acelaşi 
timp însemnate cantităţi pentru consumul intern. 

Anul 1969 consemnează în activitatea economică 
I a municipiului Piteşti evenimente de seamă în ca¬ 

drul peisajului industrial din Găvana. Va fi începută 
producţia la Fabrica de stofe „Argeşeana“, una din¬ 
tre cele mai moderne unităţi textile din ţară. Sec¬ 
ţia de filatură a acestei fabrici va avea o capacitate 
de 3 000 tone fire din lînă pieptănată pe an. 

Spre sfîrştul anului vom fi părtaşi la o nouă pre- 
I mieră industrială. Va intra în funcţiune Combinatul 
I de articole tehnice din cauciuc. Folosind ca materie 
’ primă cauciucul sintetic, combinatul va avea o ca¬ 

pacitate anuală de 22 000 tone materiale finite — 
benzi de transport, covoare şi furtunuri din cauciuc, 
diferite garnituri presate, articole din ebonită, care 
vor folosi şi la echiparea autoturismului „Dacia", 
contribuind astfel la reducerea preţului de cost al 
autoturismului fabricat la Colibaşi. 

Noile capacităţi ale industriei uşoare aflate în 
construcţie vor face ca în anul 1970 valoarea pro¬ 
ducţiei globale a industriei uşoare din municipiul 
Piteşti să crească de peste 5 ori faţă de anul 1967. 

Zona industrială de nord a municipiului Piteşti va 
cuprinde şi o serie de unităţi ale industrie alimen¬ 
tare. Echipate cu utilaje şi maşini dintre cele mai 
perfecţionate, avînd un înalt indice de automatizare, 
aceste ’ unităţi vor avea o mare productivitate. Aşa 



ăţile de panificaţie din Piteşti 
3 pîine necesară populaţiei r 

oere, a cărei construcţie a început 
anului 1967, va dispune de o cap; 

^ producţie de 400 000 hectolitri b 
tone malţ. Pentru punerea în funi 

colectiv se depun însemnate efort 
uctori şi montori. Folosind în mod 
e muncă şi exţwrienţa de pe alte ş, 
crează pe şantierul Fabricii de b 



vor putea recupera într-un termen scurt rămînerea 
in urma a lucrărilor. 

Industria alimentară a municipiului Piteşti devi¬ 
ne tot mai complexă, specifică cerinţelor unui mare 
centru urbanistic şi industrial. Dacă în anul 1967 
valoarea producţiei globale a acestei ramuri indus¬ 
triale era de 500 milioane lei, în 1970 ea va alun¬ 
ge la peste 800 milioane lei. 

Recentele hotărîri ale Consiliului de Miniştri pri¬ 
vind generalizarea experimentării noului sistem de 
salarizare şi majorarea salariilor în întreprinderile 
din ramura industriei uşoare şi alimentare, consti¬ 
tuie un puternic imbold şi pentru lucrătorii din uni¬ 
tăţile municipiului Piteşti, în realizarea sarcinilor 
:e le revin din planul cincinal privind satisfacerea 
nevoilor populaţiei şi a comerţului exterior cu pro¬ 
duse de larg consum. 

Industria municipiului Piteşti conturată pe cele | 
:rei platforme este completată de o serie de între- 
irinderi situate în „vatra" vechiului oraş. 

Pe drumurile de fier care străbat ţara de la un 
;apăt la altul se întîlnesc pretutindeni produse care 
loartă marca I.P.M.P.B. Piteşti. Sînt poduri meta- 
ice de mare tonaj, traverse prefabricate din beton 
rmat, poduri rulante, conducte şi altele. Această 
ntreprindere reprezintă şi ea un exemplu sugestiv ' 
ri privinţa transformărilor înnoitoare. In locul ate- 
ierelor insalubre, slab luminate şi neaerisite, au fost 
onstruite în anii noştri, hale mari şi luminoase, în- 
estrate cu utilaje de mare productivitate. Vestiţii 
Diistructori piteşteni de poduri metalice vor da în 
970 o producţie globală în valoare de aproape 170 
lilioane lei. Muncitorii de la I.P.M.P.B, s-au anga- 
>t să realizeze peste plan în acest an o producţie de 

Unităţile din cadrul Ministerului petroluli 
treprinderea Poligrafică, întreprinderea de inc 
locală „Progresul", I.P.E.C., I.R.U.C. şi unităţi 
operatiste, contribuie prin activitatea lor la s 
cerea unor utilităţi industriale şi edilitare ale 
cipiul Piteşti. 

Pentru a realiza o bogată şi variată gamă 
crări, cooperaţia meşteşugărească a executat î; 
.mii ani un volum însemant de investiţii prii 



struirea şi înzestarea tehnică a unităţilor. Valoarea 
producţiei marfă şi a prestărilor de servicii indus¬ 
triale şi neindustriale ale cooperatorilor din Piteşti, a. 
‘^^‘^scut la peste 163 milioane lei în 1968, urmînd ca 
pînă în anul 170 să ajungă la aproape 200 milioane 
lei. Produse ale cooperativelor meşteşugăreşti din 
Piteşti, executate de meşteri pricepuţi au depăşit de 
mult graniţele ţării, fiind apreciate de cumpărătorii 
din Franţa, Uniunea Sovietică, Maroc, Republica Fe¬ 
derală a Germaniei şi alte state. 

Dominaţi de dorinţa fierbinte de a da în funcţiu¬ 
ne la termen obiectivele în construcţie, de a organi¬ 
za cît mai raţional producţia, muncitorii de pe şan¬ 
tiere şi din întreprinderi, inginerii şi proiectanţii din 
laboratoarele uzinale sau ateliere, tehnicienii, econo¬ 
miştii, cadrele de conducere, salariaţii din industria 
municipiului Piteşti, alături de toţi oamenii muncii 
din patria noastră, avînd ca principal ţel realizarea 
integrală a sarcinilor actualului plan cincinal, do¬ 
vedesc o răspunede tot mai sporită faţă de activita¬ 
tea de la fiecare loc de muncă, doresc să-şi aducă o 
contribuţie din ce în ce mai mare la ridicarea nive¬ 
lului material şi cultural al poporului. 

Angajamentul de a realiza aproape 
81 milioane lei producţie globală peste plan în 1969 
demonstrează convingător lupta care se duce în uni¬ 
tăţile industriale din municipiul Piteşti pentru valo¬ 
rificarea superioară a tuturor rezervelor interne. 

Este meritul incontestabil al tuturor oamenilor 
muncii din această localitate, care sub conducerea 
organelor şi organizaţiilor de partid, depun eforturi 
susţinute pentru ridicarea potenţialului industrial 
al municipiului Piteşti, pentru a creşte contribuţia 

lui la avîntul întregii economii, la valorificarea bo¬ 
găţiilor ţării, la sporirea avuţiei naţitonale şi creşte¬ 
rea bunăstării poporului. 

Urmărindu-se crearea unei economii unitare la 
nivelul municipiului Piteşti, în anii din urmă s-a 
acordat atenţie din ce în ce mai mare dezvoltării 
zonei agricole preorăşeneşti, în scopul îmbunătăţirii 
aprovizionării pieţii cu produse agro-alimentare. 
Fondul funciar, de peste 5 000 ha., a fost profilat în 
mod deosebit pentru dezvoltarea legumiculturii, 
zootehniei, pomiculturii şi viticulturii, sectoare adu¬ 
cătoare de mari venituri. 

Cu toate greutăţile cauzate de condiţiile cli¬ 
materice nefavorabile din ultimul an, produc¬ 
ţiile unor cooperative din raza municipiului au fost 
bune. La Bascov, cooperatorii au obţinut în 1968 din 
legumicultura peste 1,5 milioane lei. Tuturor unită¬ 
ţilor agricole socialiste din municipiul Piteşti 
li se deschid noi perspective, prin amena¬ 
jările hidrotehnice de pe rîul Argeş, din zona Mără- 
cineni, Bascov, sau Bradu, prin organizarea colabo¬ 
rării intercooperatiste la complexul de creştere a 
taurinelor de la Bascov, prin mărirea suprafeţelor 
cultivate cu legume la Valea Mare şi Ştefăneşti sau 

a altor activităţi specifice comunelor din apropierea 
oraşelor. 

Paralel cu întărirea economico-orgnizatorică 
a C.A.P.-urilor, a crescut şi nivelul de trai al co¬ 
operatorilor din comunele municipiului. Acest fapt 
este puternic influenţat de atragerea unui număr 
tot mai mare din locuitorii satelor în sfera pro¬ 
ducţiei industriale. In fiecare familie care locuieşte 

L 



la Colibaşi, Ştefăneşti, sau Bascov, sînt 1—2 sa¬ 
lariaţi în unităţile economice din oraş. In toate co¬ 
munele a crescut foarte mult numărul caselor noi. 
s-a început modernizarea unor sate. 

Rezultatele obţinute în unităţile agricole din mu¬ 
nicipiul Piteşti vor fi în viitor şi mai valoroase prin 
îndeplinirea măsurilor luate în vederea folosirii cu 
eficienţă sporită a pămîntului, prin creşterea veni¬ 
turilor din sectoarele de bază şi adoptarea unor me¬ 
tode avansate de muncă. 

Activitatea de producţie din cooperativele agrico¬ 
le este influenţată şi de rezultatele obţinute în in¬ 
stitutele de cercetări cu profil pomicol, viticol şi a- 
gro-zootehnic care îşi desfăşoară activitatea în mu¬ 
nicipiul Piteşti. 

Ca urmare a preocupărilor susţinute ale cadrelor 
de specialişti de la Institutul republican de cerce¬ 
tări pomicole de la Mărăcineni şi Staţiunea Experi¬ 
mentală agricolă de la Ştefăneşti, s-a reuşit ca în- 
tr-un termen scurt să se obţină rezultate meritorii, 
cu aplicabilitate în munca practică agricolă. 

O bună parte din cercetările efectuate sînt con¬ 
semnate în lucrările de mari proporţii : „Pomologia 
Republicii Socialiste România'' şi „Cercetări privind 
agrotehnica solurilor podzolice şi podzolite dintre 
Olt şi Dîmboviţa" publicate în ultimii ani. 

Deosebit de bogat este bilanţul realizărilor eco¬ 
nomice, din municipiul Piteşti! Clare şî robuste 
.sînt totodată perspectivele ce se deschid acestui 
vechi centru românesc — dovadă elocventă a poli¬ 
ticii călăuzitoare a partidului de a crea tuturor oa¬ 
menilor munca din patria noastră condiţii din ce în 
ce mai butie pentru a se bucura de binefacerile 
progresului şi civiiisaţisi. 

34 • 



Totul 
pentru suprema 

valoare 
a societăţii 
socialiste- 

omul 

Prograiiuvl cu care Frontul WnilăţU i 
prezintă im iaja alegitoriloi are ca ţeJ 
^imătâţirou coniiitiilor de traii jnatoriajli 
talc ale jiuporului lăurirca buinăstârii 

Temurile minunate cînd avem ce 
ea că ziua de azi a adăugat i 
;elei de ieri, iar mîîne va aduce i 
ie belşug faţă de azi. In patr 
1 — făuritor şi beneficiar al tutun 
eriale şi spirituale, constituie cea m 
.ţie. De aceea, întreaga activitate 
statului nostru, tot ceea ce se înfăpti 

în perioada care a trecut după Congresul al IX-lea 
,1 P.C.R. pe baza dezvoltării necontenite a econo¬ 
miei au sporit acumulările socialiste, s-au creat con- 
mn materiale tot mai bune pentru creşterea nive¬ 
lului de trai al poporului; au crescut an de an ve¬ 
niturile băneşti ale oamenilor muncii. Pma in 1970 
tnti salariaţii vor beneficia de un salariu real mai 
mare cu 20—25“/o faţă de anul 1965. Incepmd cu 
1967 a vut loc majorarea generală a pensiilor, au 
Lescut veniturile ţărănimii în 1968 cu peste 25»m 

mare^^extindere a căpătat construcţia de locu¬ 
inţe. In perioada 1965-1968 statul a construi' 
155 000 apartamente iar la sate s-au clădit pesîs 
160 000 case noi. A crescut simţitor volumul desfa- 
erilor de mărfuri alimentare şi industriale, s-au_ex- 
ins măsurile sociale şi medicale pentru îmbunata- 
irea stării sănătăţii populaţiei. 

Roadele politicii partidului şi statului de ridicări 
lecontenită a nivelului material şi cultural al oa 
nenilor muncii le vedem cu toţii şi în municipiu 
’iteşti. Dezvoltarea susţinută a economiei şi în pri 
nul rînd a industriei, a determinat important 
xansformări în fizionomia morală a oamenilo 
lin Piteşti, a concepţiilor lor despre munc 
;i viaţă. Condiţiile pe care le implică un mare cen 
;ru industrial se materializează în prîmul rînd^ î 
ireşterea numărului populaţiei, în îmbunătăţire 
structurii sale. Fată de 1967 cînd numărul locuitori 
lor oraşului Piteşti era de 63 000, în anul^ 1969 £ 
înregistrează o creştere simţitoare, numărul cele 
care muncesc şi trăiesc aici fiind de peste 100 001 
Cea mai mare parte a acestora lucrează în industri 

Piteştiul de astăzi şi-a schimbat radical înfăţişs 
rea devenind un centru urbanistic nou, modern, c 
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spaţiile comerciale ale municipiului crescînd simţi¬ 
tor, mai ales prin darea în folosinţă a complexelor 
în zonele dens populate din noile cvartale de locu¬ 
inţe şi pe unele şantiere. Populaţia a cumpărat în 
anul 1968 mărfuri alimentare în valoarea de peste 
280 milioane lei, iar valoarea produselor industriale 
desfăcute în municipiul Piteşti în 1968 s-a dublat 
faţă de 1965. 

mărit simţitor vînzarea produselor de folo¬ 
sinţă îndelungată. Radioul, televizorul, frigiderul, 
niaşina de spălat sînt aproape nelipsite din casa fie¬ 
cărui cetăţean al Piteştiului de astăzi. 

Incepînd, în special din anul 1965, au fost alocate 
importante fonduri pentru gospodărirea şi rezolva¬ 
rea problemelor de urbanizare ale Piteştiului. Nu¬ 
mărul autobuzelor pentru transportul în comun a 
ajuns la 160 ; s-au cheltuit sume tot mai mari pentru 
reparaţii şi întreţineri de străzi, în 1968 acestea 
fiind de peste 4 milioane lei ; s-a extins simţitor 
reţeaua telefonică, de apă şi canalizare, termică şi 
de iluminat public. Un număr însemnat de cetăţeni 
mobilizaţi de deputaţi, au participat la amenajări’ 
de parcuri, spaţii verzi şi locuri de agrement. 

In lucrările de urbanizare, edilii şi cetăţenii sînt 
solicitaţi cu tot mai multe eforturi. Gospodărind cu 
mai multă chibzuinţă spaţiul locativ, acordînd o mai 
mare atenţie dezvoltării transportului în comun şi 
curăţeniei oraşului, folosind mai bine fondurile de 
investiţii prin executarea la timp a lucrărilor de sa¬ 
lubrizare .şi aprovizionare cu apă şi energie termi¬ 
ca, ^eutăţile întîmpinate în prezent în această di- 
recţie vor putea fi grabnic lichidate. 

în ani construcţiei socialiste, în strînsă legătură 
cu transformările economice, politice şi sociale, în- 
văţămîntul de toate gradele a cunoscut o continuă 
dezvoltare. Azi în ţara noastră din 4 locuitori unul 
urmează într-o formă de învăţămînt. Şcoala se bu¬ 
cură de sprijinul substanţial şî permanent la parti- 



e cultură generală au fost 
le se ridică azi la aproape i 
Complexitatea crescîndă 

oastre socialiste, progresel 
mporane, au făcut neces? 
onarea structurii şi cont 
oua Lege, a învăţămînti i 
uratei şcolarităţii obligate 
Irstei de şcolarize de la 7 
onferinta Naţională a cad 
jptat Statutul personalulu 



Recenta hotărîre a Consiliului de Miniştri privind 
majorarea salariilor şi experimentarea noului sistem 
de salarizare în invăţămint, este expresia grijii per¬ 
manente a conducerii de partid şi de stat pentru 
şcoală şi slujitorii ei. 

Toate aceste măsuri se materializează şi în unită¬ 
ţile de învăţămînt ale municipiului Piteşti. O carac¬ 
teristică a dezvoltării învăţămîntului în acest oraş, 
este aceea că a ţinut pasul cu cerinţele de cadre ne¬ 
cesare industriei şi celorlalte ramuri de activitate 
■socială şi culturală. Aproape 1 200 cadre didactice se 
ocupă astăzi de instruirea şi educarea celor peste 
25 000 elevi ai învăţămîntului de zi, seral şi fără 
frecvenţă, cifră care egalează întreaga populaţie a 
oraşului Piteşti din anul 1938. 

Tineretului şcolar din Piteşti i s-au creat condiţii 
din ce în ce mai bune de studiu şi idaţă. In ultimii 
2 ani au fost construite 3 şcoli generale cu 48 săli de 
clasă luminoase şi spaţioase, s-a îmbunătăţit dota¬ 
rea laboratoarelor şi sălilor de sport. Se depun efor¬ 
turi pentru modernizarea predării şi însuşirii cu¬ 
noştinţelor. A apărut o serie de şcoli cu noi profi¬ 
luri. S-au diversificat specialităţile la Grupul şco¬ 
lar chimie, s-au deschis pentru prima dată în acest 
an şcolar, grupurile şcolare petrol, construcţii chi¬ 
mice şi rafinării iar la Colibaşi se apropie darea în 
folosinţă a noului grup care va pregătii cadre pentru 
uzinele constructoare de maşini. 

In şcolile generale, licee şi şcoli profesionale, cei 
mai talentaţi elevi îşi cultivă înclinaţiile prin acti¬ 
vitatea depusă în numeroase cercuri. Roadele aces¬ 
tor străduinţe sînt concretizate în numeroase premii 
obţinute la concursurile şi olimpiadele de literatură, 
matematică, artă plastică şi sportive. 

In multe comune ale judeţului Argeş şi în alte lo- 
caRtăţi din ţară, peste 600 de tineri profesori de la 
şcolile generale sînt absolvenţi ai Institutului pe- 



agogic din Piteşti. Acesta este efectivul obsolven- 
lor Institutului în cei 6 ani de existenţă ai săi In- 
epîndu-şi activitatea în anul 1962, cu 160 studenţ 
i 24 cadre didactice, azi peste 500 de viitori profe 
ori în cadrul a 3 facultăţi (Ştiin'e naturale, Filolo- 
ie şi Matematică) îşi desfăşoară pregătirea sub în 
rumarea unuî număr de 60 profesori. 
Studenţii Institului pedagogic au la dispoziţie ui 

nodern cămin cu 300 locuri construit în 1967, un la 
lorator de ştiinţe naturale bine utilat, o sală de spor 
ăli de studiu şi o cuprinzătoare bibliotecă. 

In Piteşti, oraş în care odinioară se consemna 
căzută, săracă, şi monotonă activitate culturală, pu 
ează în anii noştri din ce în ce mai mult o yj,a 
pirituală cu valenţe ridicate, meritorii, depăşir 
Tanitele municipiului şi judeţului şi ducînd dos 
Iri faima măestriei artistice argeşene dincolo de 
arele patriei. Eferverescenţa vieţii culturale şi sr 
■ituale este o urmare firească a dezvoltării econ 
nice şi sociale, a asigurării unei baze materiale t 
nai complexă pentru aşezămintele de artă şi cult 
■ă ce fiinţează în Piteşti. Teatrul „Al. Davila", Pal 
;ul culturii, Şcoala populară de artă, Casa tineret 
ui — iată numai cîteva din instituţiile culturale m 
le seamă ale municipiului nostru. 

O coincidenţă plăcută face ca acum, în perioai 
degerilor, să sărbătorim împlinirea a 20 de am ^ 
ictivitate a Teatrului din Piteşti. Douăzeci de co 
Ine inaugurale ale stagiunilor teatrului piteşte; 
lonsemnează 12 500 de spectacole şi aproximativ 
milioane de spectatori. Anul acesta teatrul din î 
teşti a obtinut premiul I pe ţară pentru orientar 
repertoriului spre cele mai reprezentative lucrări d 
dramaturgia românească. Către această instituţie 
artă profesionistă se îndreaptă în zilele noastre p 
blic din diferite categorii, dornic de a petrece tii 
pul liber în mod plăcut şi util. Este o dovadă a pos 
bilitătilor largi care se creează în socialism pent 



cultivarea spirituală a omului. In acelaşi timp se în¬ 
trevede tot mai mult ca o necesitate, sprijinul acor¬ 
dat de teatru activităţii artistice de amatori din mu¬ 
nicipiul şi jude'ul Argeş. ^ 

Şcoala populară de artă constituie o adevarata pe¬ 
pinieră de valorificare a talentelor existente în rîn- 
durile largi ale îndrăgostiţilor de frumos. 

De aici, de pe băncile şcolii s-au detaşat unele el^ 
mente talentate care au cutezat să urce treptele 
spre împlinire. Fără îndoială, există încă numeroase 
„rezerve interne" pentru ca această instituţie de 
cultură să obţină rezultate superioare de la un an la 
altul. ... 

© prezenţă activă în viaţa culturala a municipiu¬ 
lui Piteşti o are Palatul culturii, instituţie care m 
anul 1967 a obţinut placheta Comitetului de^ Stat 
pentru Cultură şi' Artă, ,,Pentru cea mai bună acti¬ 
vitate artistică". Anul trecut, formaţia de teatru a 
obtinut titlul de laureată al celui de al V-lea Festi¬ 
val bienal de teatru „I. L. Caragiale". Corul bărbă¬ 
tesc, laureat pe ţară, în recentul turneu efectuat m 
R.S. Cehoslovacia, — s-a bucurat de o caldă primire 
şi binemeritată apreciere. 

Fireşte preţuim aceste frumoase performanţe oo- 
ţinute’cu prilejul diferitelor concursuri. Oamenii 
muncii, tineretul, intelectualii piteşteni, solicita 
însă de la Palatul culturii desfăşurarea unei activi¬ 
tăţi permanente, cu larg caracter de masă şi în for¬ 
me vii, din ce în ce mai atractive şi variate. 

Casa de cultură a tineretului se afirmă tot mai 
mult ca o instituţie destinată instruirii spirituale a 
celor din vîrsta „marilor răspunderi". La reuşita 
manifeistărilor organizate au fost solicitate 
lităţi de seamă ale culturii şi ştiinţei romaneşti 
Tot aici, a luat finţă de curînd. Cenaclul literar 
,.I. Minulescu", ce întruneşte cîteva tinere talente 
ale condeiului piteştean, precum şi un foarte activ 
cerc al foto-amatorilor. 
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Axarea tematicii activităţii desfăşurate la această 
instituţie de cultură pe probleme cu un conţinut de 
idei cit mai bogat, abordarea celor mai actuale preo¬ 
cupări ale tineretului, cu caracter etic şi patriotic — 
va constitui pe viitor preocuparea de căpetenie a co¬ 
lectivului de conducere al Casei tineretului. 

Alături de instituţiile cultural-artistice îşi desfă- 
•şoară activitatea în cluburi şi săli culturale, peste' 
i 000 de artişti amatori ai sindicatelor din întreprin¬ 
deri, instituţii şi şantiere cuprinşi în aproape 100 de 
formaţii de diferite genuri. Menţionăm activitatea 
entuiziastă desfăşurată de artiştii amatori de la sin- 
-dicatele Uzinei de piese auto Colibaşi, Trustul jude¬ 
ţean de construcţii, precum şi repertoriul valoros al 
formaţiilor de teatru de la sindicatele Textila şi Spi¬ 
talul de adulţi. 

In muncipiul Piteşti îşi profilează silueta cea mai 
importantă instituţie de cultură de masă — Casa de 
cultură a sindicatelor — care va fi dată în folosinţă 
în acest an. Noi formaţii artistice îşi vor desfăşura 
aici activitatea, îmbogăţind experienţa acumulată în 
întreprinderile şi instituţiile piteştene. 

In definirea profilului cultural al municipiului Pi¬ 
teşti un rol de seamă revine Bibliotecii centrale şi 
celor 75 de unităţi sindicale, care posedă sute de mii 
de volume din cele mai diverse domenii de cunoaş¬ 
tere. Dacă în primii ani cititorii Bibliotecii munici¬ 
pale se cifrau numai la cîteva sute, astăzi ea este 
frecventată anual de aproape 8 000 cititori. 

O mărturie a difuzării culturii în masele largi, 
este şi faptul că zilnic se vînd, numai prin cele 3 li¬ 
brării centrale, în jur de 1 000 cărţi. 

A sporit numărul celor care se abonează cu des¬ 
tulă regularitate la ziarele centrale şi locale, iar prin 
intermediul Revistei ,,Argeş, se aduce contribuţia la 



muzeistice. Colecţiile Muzeului din Piteşti număra 
peste 20 000 de exponate care dovedesc, în marea lor 
majoritate, continuitatea poporului româm pe aces¬ 
te meleaguri. Cele peste 25 de expoziţii de artă or¬ 
ganizate în sala din Pasajul Victoriei şi-au adus o 
reală contribuţie la educaţia estetică a maselor la 
dezvoltarea gustului pentru frumos. Expoziţiile Mu¬ 
zeului au fost vizionate, numai în anul 1968, de peste 
40 000 de vizitatori. 

La educaţia patriotică, ştiinţifică şi estetică a oa¬ 
menilor muncii din întreaga ţară, o contribuţie de 
seamă îşi aduce Muzeul Goleşti care conţine mărtu¬ 
rii grăitoare privind activitatea revoluţionara desfă¬ 
şurată la 1821 sau 1848 şi care prezintă personalităţi 
marcante ale vieţii noastre politice şi culturale din 
diverse epoci. In acest an la Goleşti, se amenajeaza 
un complex muzeal etnografic care va prezenta o 
amplă imagine retrospectivă a dezvoltării viticultu¬ 
rii şi pomiculturii. 

Gama aşezămintelor muzeistice din această zona 
va fi completată prin Casa memorială „Liviu Re- 
breanu" de la V. Mare. Grija neabătută a regimului 
nostru de creştere a bunăstării materiale şi cul¬ 
turale a poporului, a asigurat şi pentru sectorul o- 
crotirii sănătăţii cadrul general necesar unei conţi¬ 
nui dezvoltări. Cheltuielilor statului pentru asis¬ 
tenţa medicală au ajuns în prezent la aproape 6 mi¬ 
liarde lei anual. 

Pentru dezvoltarea reţelei sanitare a municipiului 
Piteşti, în anul 1968 s-au pus la dispoziţie din bu¬ 
getul statului fonduri de 4 ori mai mari faţă de anul 
1958. 

Au luat fiinţă secţii şi servicii noi, s-au îmbogăţit 
laboratoarele cu aparatură modernă, a crescut nu¬ 
mărul circumscripţilor sanitare orăşeneşti de la 6 în 
anul 1960 la 12 în anul 1968 dîndu-se în folosinţă 
un nou dispensar urban şi mai multe de şantiere. 



Se depun eforturi pentru mai buna gospodărire a 
spaţiilor existente. In acest an va începe consrtuc- 
ţia noului spital cu 500 de paturi. 

A crescut şi numărul cadrelor medico-sanitare. 
Numai la Spitalul unificat Piteşti lucrează în pre¬ 
zent peste 1 300 salariaţi, faţă de 480 în anul 1958. 
An de an s-au obţinut rezultate mai bune în direcţia 
ameliorării substanţiale a principalilor indicatori de 
•sănătate publică. Natalitatea, care în anul 1960 înre¬ 
gistra un nivel scăzut, a crescut simţitor în anul 
1968. Sporul natural al populaţiei este aproape de 3 
ori mai mare decît în anul 1960. 

în studiul supus dezbaterii Plenarei C.C. al P.C.R. 
din octombrie 1968, s-au trasat căile pentru dezvol¬ 
tarea în ritm rapid a unităţilor de asistenţă medicală 
şi asigurarea numărului de cadre medicale, farma¬ 
ceutice şi de alte specialităţi. Principala cerinţă în 
unităţile sanitare ale municipiului este munca susţi¬ 
nută din partea tuturor cadrelor medii şi de specia¬ 
litate, activitate din oare să răzbată conştiinţa îm¬ 
plinirii îndatoririlor nobile de a veghea la asigura¬ 
rea sănătăţii semenilor lor. 

Dezvoltarea activităţii sportive se înscrie de ase¬ 
menea pe coordonatele împlinirilor social-culturale 
ale municipiului Piteşti. în ultimii ani au fost obţinu¬ 
te rezultate importante pe linia creşterii şi asigurării 
bazei materiale sportive, printre acestea numărîn- 
du-se şi noul Stadion „1 Mai“, cu o capacitate de pes¬ 
te 15 000 locuri— unul dintre cele mai frumoase ale 
ţârii —. In prezent se află în construcţie o sală mo¬ 
dernă de sporturi cu o capacitate de 1 000 locuri, în 
care vor putea fi practicate simultan o serie de dis¬ 
cipline sportive. Sînt în curs de construcţie săli de 
gimnastică la grupurile şcolare Petrol, construcţii 
chimice şi rafinării. Prin regularizarea cursului rîu- 
lui Argeş, se va amenaja în zona „Ştrand", o bază 
nautică. In viitorii ani sînt prevăzute a fi construite 
pe faleza rîului Argeş complexe sportive pentru pre¬ 

gătirea tineretului şi de agrement, precum şi un pa¬ 
tinoar artificial. 

Ca urmare a creşterii bazei materiale, a număru¬ 
lui de cadre tehnice şi a activităţilor sportive de ma¬ 
să se dezvoltă şi activitatea sportivă de performanţă, 
în anul 1968, peste 70“/c din titlurile de compioni ju¬ 
deţeni la principalele ramuri de sport sînt deţinute 
de sportivi din municipiul Piteşti. Echipele de gim¬ 
nastică şi, baschet ale şcolii sportive de elevii au cu¬ 
cerit titluri de campioane pe ţară. 

Fotbalul — cel mai îndrăgit dintre ramurile spor¬ 
tive — este prezent în categoria A, cu echipa 
„F.C. Argeş" care a obţinut în ultimii ani însemnate 
sucese republicane şi internaţionale. 

In anul 1968 echipa de copii a cîştigat locul I pe 
ţară la campionatul şcolilor generale. 

Datorită dezvoltării urbanistice şi industriale, po¬ 
ziţiei sale geografice, municipiul Piteşti este vizitat 
de numeroşi turişti din ţară şî de peste hotare. _Ei 
duc amintirea unui oraş prosper, în plină înflorire 
economică şi social-culturală. 

Un cîntec închinat Piteştiului, compus de un tî- 
năr compozitor localnic acum cîţiva ani, se intitula 
„Dragul meu orăşel". Orăşelul a devenit acum mu¬ 
nicipiu. In scurt timp, şi-a dublat, popula'ia şi s-a în¬ 
scris în circuitul oraşelor industriale ale ţării. Azi ne 
mîndrim pe bună dreptate cu oraşul nostru, drag. 
Mîine, însă el va arăta şi mai frumos, mai impună¬ 
tor, mai bogat. 

Palatul administrativ, care se înalţă falnic în ini¬ 
ma Piteştului, modernul hotel turistic, noile cabane 
şi campinguri din Trivale, noile obiective sportive, 
frumoasele cartiere — alături de impunătoarele obi¬ 
ective industriale, care încadrează oraşul aproape 
perfect, iată numai cîteva din elementele ce vor în¬ 
tregi noua fizionomie a municipiului Piteşti, capitala 
judeţului cu rezonanţe de legendă — Argeş. 
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industria uşoara şi ^ acestea, la scara, 
şi activitatea social-culturala, toate . 

marilor dimensiuni, sî»*. Piteşti ^b- 
tante obţinute de oamenii muncii din Piteşti m 
cZiucerla organelor locale de partid Ş; de Stat. 
Realizările acestea le oferă patriei şi “^^t^or ev 
pentru binele şi fericirea tuturor celor ce muncesc^ 
Bilanţul împlinitor cu care municipiul P teşti se 
nrezintă în 1969, este deosebit de rodnic. El demon 
strează hărnicia, forţa, bărbăţia, inteligenţa, con^^ 
gerea şi încrederea deplină a =efâJ®?dor ®c^" ^ 
Ku în poUtica partidului, hotarirea lor de a^^- 
eeneraţmor viitoare urmeale unei existenţe derone 
de epoca pe care o trăim. La toate acestea noi, cei de 
a.stăriî^participăm în dublă calitate ; de beneficiau 
şi de înfăptuitori. . 

Socialismul, pentru care partidul nostru comun^t, 
poporul român, au luptat cu vitejie şi ardoare, a deve 
nit realitate. Este o realitate cu care ne mindnm, 
pentru care mulţumim din inima înţeleptului con¬ 
ducător. Este însă în acelaşi timp o ’^ealţtate care ne 
obligă la eforturi şi mai mari. Economia Piteştiului 
de eri, simplă, unilaterală, a rămas in urma este ae 
resortul istoriei. Economia Piteştiului de astazi este 
o economie complexă, diversificată într-o dezvoltare 
continuă, care trebuie pe mai departe condusă şi 
dezvoltată, avînd la bază cele mai noi realizări ale- 



-.ştiinţei şi tehnicii, la nivelul unei epoci de mari tran¬ 
sformări. 

Deputaţii municipiului nostru, oameni harnici şi 
gospodari, vor desfăşura cu siguranţă o vie şi multi¬ 
plă activitate, de mobilizare a maselor de cetăţeni 
pentru a traduce în viaţă pe mai departe, politica de 
dezvoltare multilaterală a patriei, iniţiată şi condusă 
de Partidul Comunist Român, platformă cu care 
Frontul Unităţii Socialiste se prezintă în actualele 
alegeri pentru Marea Adunare Naţională şi consiliile 
populare. 

Masele populare 
din Piteşti — 

participante active 
la adincirea 

democraţiei socialiste. 
In zilele noastre ne-am obişnuit să asociem 

noţiunea de alegeri cu cea de sărbătoare. 
Este sărbătoarea generală a unui popor 
liber şi stăpîn pe soarta sa, harnic şi 

talentat şi care sub conducerea Partidului 
Comunist este hotărît să biruie orice greutăţi, mer- 
gînd neabătut pe drumul progresului şi bunăstării, 
pe drumul desăvîrşirii socialismului şi trecerii trep¬ 
tate spre comunism. 

Principala trăsătură caracteristică a evoluţiei 
sociale a României în perioada ultimilor 4 ani este 
procesul vast şi multilateral de adîncire a democra¬ 
ţiei socialiste, de amplificare a participării maselor la 

- conducerea treburilor obşteşti. în noul climat al vieţii 
noastre sociale a devenit o practică curentă punerea 
în dezbaterea opiniei publice a principalelor proble¬ 
me ale politicii interne şi externe a partidului şi statu¬ 
lui nostru. Cuprinse în această activitate generală 
— masele populare din Piteşti au participat în repe¬ 
tate rînduri la întîlnirile de lucru cu conducătorii 
partidului şi statului nostru, şi-au exprimat părerea 
asupra măsurilor luate pe linia perfecţionării activi¬ 
tăţii obşteşti şi economice. 
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roase si bogate sînt împlinirile oamenilor muncii din 
municipiul Piteşti; piteştenii le 
ele sînt înscrise în inimile şi fiinţa lor. Iar realizMi 
le prezente stau chezăşie pentru cele vitoare ™ai bo¬ 
gate si mai numeroase. Ne prezentam la alegeri cu 

hllant boeat cu noi şi însemnate sarcini pe 
care le avem de'îndeplinit. Dar nesfîrşită este dorin¬ 
ţa oamenilor de mai bine după 
puterea creatoare a lor — aşa cum o dovedesc 

Alegerile din 2 Martie 1969 renrezintă un minunat 
nrilei de mobilizare entuziastă a tuturor oamenilor 
micii la îndeplinirea măreţelor obiective înscrise 
S întrecerea sodalistă ce străbate t^ra pentru cin¬ 
stirea sărbătoririi Eliberării şi Congresului al X- ea 
al P.C.R., pentru realizarea şi depăşirea prevederilor 
din planul cincinal. Vom urca astfel inca o noua 
treaptă în coloana infinită a progresului şi civiliza¬ 
ţiei, dăruind munca şi simţămintele noastre, — pa¬ 
triei şi partidului, naţiunii noastre socialiste în plină 
înflorire. 
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iru ridicarea pe mai departe a rolului conducător al 
partidului în societate, pentru întărirea alianţe; 
muncitoreşti-ţărăneşti, a unităţii tuturor claselor şi 
categoriilor sociale, a unităţii dintre poporul român 
si naţionalităţile conlocuitoare. Platforma politică a 
Frontului Unităţii Socialiste o aprobă şi o susţin dm 
toată inima. ... 
Actuala campanie electorală constituie şi pentru mu- 

nicipiul Piteşti un nou şi minunat prilej de afirmare 
a năzuinţelor celor mai diverse categorii sociale din 
acest oraş. Cu prilejul adunărilor pentru depunerea 
de candidaturi, a întîlnirilor cu candidaţii, au fost re¬ 
liefate rezervele inepuizabile ale forţei şi capacitaţii 
celor ce muncesc în întreprinderile şi instituţiile 
municipiului. 

Un aspect al antrenării largi, democratice a 
cetăţenilor la treburilor obşteşti îl reprezintă 
şi bucuria cu care au răspuns numeroşi muncitori. 
intelectuaU şi alte categorii de a participa la activi¬ 
tatea organzatorică din campania electorală. Astfel, 
peste 2 000 cetăţeni ai municipiului fac parte din di¬ 
ferite comisii electorale şi ale secţiilor de votare. Pe 
drept ouvînt se poate spune că la adunările pentru 
depunerea de candidaturi a participat majoritatea 
covîrşitoare a populaţiei municipiului. Cei 181 can¬ 
didaţi de deputaţi pentru Consiliul popular muni- 

— muncitori, ingineri, învăţători şi profesorii, 
membrii cooperatori, casnice, sînt hotărîţi să nu 
precupeţească nici un efort pentru a fi la înălţimea 
încrederii acordate. 

întîlnirile cetăţenilor cu candidaţii pentru alege¬ 
rile din martie 1969 şi apoi cu deputaţii vor consti¬ 
tui un bun prilej pentru analizarea lipsurilor, pen¬ 
tru propuneri şi sugesti în vederea lichidării lor. 

La activitatea din întreprinderi şi instituţii sînt an¬ 
trenate mase largi de oameni ai muncii. Recentele 
adunări cu salariaţii au reprezentat un nou cadru de 
afirmare a democraţiei socialiste în acţiune. Nume- 
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