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a 7 martie 1965 va ti sărbătorită pe 
întinsul patriei noastre. ziua alegerilor 
de deputaţi în Marea Adunare Naţio¬ 
nală şi în sfaturile populare. Oamenii 

muncii din fabrici şi uzine, de pe şantiere sau de Ia 
sate întîniplnă acest eveniment de seamă cu fapte me¬ 
reu mai mari, mai deosebite, în opera de desăvîrşire 
a construcţiei socialiste. Conform obiceiului nostru nou, 
în pragul unui asemenea moment, ei privesc cu mîn- 
drie spre drumul parcurs. Dar şi mai mîndri sînt de 
|)erspectiva luminoasă a viitorului pe care le-o deschide 
politica înţeleaptă, profund ştiinţifică a partidului nos¬ 
tru, de dezvoltarea armonioasă a tuturor regiunilor 
ţării. 

...Să ne aducem aminte. Raionul Curtea de Argeş 
^ire un bogat trecut istoric. Doar cîteva exemple reu¬ 
şesc să trezească în memoria noastră o adîncă admira¬ 
ţie. Legenda spune că lîngă Tutana — pe un deal stră¬ 
juit de stejari seculari —■ eroismul poporului a în¬ 
scris, sub conducerea lui Vlad Ţepeş, o pagină nemuri¬ 
toare de istorie. Sau a fost suficient să se ivească un 
meşter Manole, pentru ca frumosul să se împlinească 
în toată amploarea lui. Cu nouă calfe mari, legendarul 
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meşter a închipuit din_piatră şi mortar, o mînăstire u- 
nică în ţară prin arhitectura desăvîrşită a liniilor, a 
cărei faimă s-a păstrat peste timpuri. 

Relieful raionului — aşezat pe versantul sudic al 
Făgăraşilor înmă'nunchiază armonios , munţii cu. 
dealurile, văile cu luncile. Bogăţiile lui caracteristice ; 
păduri masive de brad, fag şi stejar, păşuni alpine 
pentru păstorit, terase şi coline pentru pomi fructiferi, 
rîuri sprinţare cu potenţial hidroenergetic. Locuitorii 
săi, oameni pricepuţi şi harnici, s-au ocupat din tată 
în fiu cu munca în pădure, cu c.teşţerea ■ anirnalelor şi 
pomicultura. Dar cu toate bogăţiile naturale', cu toată 
iscusinţa şi hărnicia oamenilor, şi aici se înstăpîniseră 
odinioară, pe vremea burghezo-moşierimii, sărăcia şi 
obscurantismul. Aurul verde al falnicilor codri, jefuit 
de capitaliştii indigeni şi străini, era transformat în 
aur adevărat pentru huzurul lor. 

Oraşul Curtea de Argeş era cunoscut în trecut nu¬ 
mai prin prestigiul său de primă cetate de scaun a Ţării 
Romîneşti, pentru monumentele şi locurile lui istorice. 
Totuşi, el nu se’deosebea cu nimic de tristele tîrguri 
provinciale. Abia în anii puterii populare, datorită poli¬ 
ticii înţelepte a partidului nostru, privind industriali¬ 
zarea socialistă a patriei şi repartizarea teritorială ar¬ 
monioasă a forţelor de producţie, şi raionul Curtea de 
Argeş — ca toată regiunea, ca întreaga ţară — a de¬ 
venit un şantier, şantierul înnoirilor. Astăzi, aici aproa-’ 
pe la orice pas legenda se împleteşte cu realitatea. Fău-. 
rarii deTrumuseţi au înălţat cu mîinile lor, pentru ei, 
rnîndre profile industriale sau social-culturale, pe care' 
cu două decenii în urmă-nici ; în vis n-au cutezat să; 
Je înalţe. Istoria-nouă a-raienului o scriu acum miî-de 
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Uriaşul stavilar din beton şi oţel se 
ridica vertiginos spre înălţimea de 165 m. 



„meşteri Manole": constructori încercaţi, ^ mineri şi 
benişti, mecanici de ferastraie electrice, îunicularişti şi 

gaterişti... 
Sus, la Cheile Argeşului, cu ajutorul investiţiilor 

masive alocate de stat, ei ridică unul din edificiile cele 
mai măreţe ale sesenalului — cetatea de lumină de 
la Corben’i, cu o putere de 220 MW • adică mai mult 
de o treime din puterea centralelor electrice existente 
în Romînia în anul 1938. 

Trupul bara jului, care va zăgăzui apele înspuniaţe 
— imensă stavilă de beton durată de la un umăr la 
altul al defileului — ţîşneşte impetuos spre înălţimea 
fixată de 165 de metri. Scăpată din strînsoarea baraju¬ 
lui, apa „mării artificiale" — ce se va întinde pe o lun¬ 
gime de 14 km — va cădea cu putere de uriaş peste 
paletele turbinelor instalate în uzina subterană, la 
104 metri sub muntele Vidraru. De aici ea va alerga 
pe o albie nevăzută, cale, de 11 km şi. va ieşi la lumina 
zilei tocmai la Oeşti. Pentru a mări debitul lacului de 
acumulare, se fac 9 captări secundare. Nouă rmri 
de munte: Topologul, Cernatul, Rîul Doamnei, Drăghi- 
na, Vîlsanul ş.a., îşi vor părăsi albiile milenare şi vor 
porni spre Argeş pe drumuri subterane, create de om 
(28 km de tunele). 

Vizita conducătorilor de partid şi de stat, în frunte 
cu tovarăşul Gheorghe Gheorghiu-Dej, pe şantierele 
hidrocentralei, înalta apreciere făcută asupra activită¬ 

ţii desfăşurate aici şi indicaţiile preţioase date cu acest 

prilej au înflăcărat şi mai mult inimile constructorilor, 

au întărit hotărîrea lor de a munci cu abnegaţie pentru 

a realiza măreţul obiectiv industrial al planului de 
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şase ani la termenul stabilit şi la un nivel tehnic supe¬ 
rior. 

Pe zi .ce trece, hidrocentrala de pe Argeş prinde 
contururi tot mai, precise din oţel şi beton. E iarnă. 
Dar parcă în ciuda naturii, munca constructorilor este 
mai înflăcărată, mai dîrză. Este o luptă făţişă între 
om şi stîncă. Şi de fiecare dată, oricît de grea a fost 
încercarea, omul a învins. A învins cu tenacitatea lui, 
cu iscusinţă şi perseverenţă. Aici se p^oate vorbi, pe 
drept cuvînt, de un eroism colectiv. La baraj, la uzina 
subterană, pe orice şantier, s-au petrecut îapie neobiş¬ 
nuite, de, înaltă conştiinţă socialistă. Oriunde a fost 
mai greu, comuniştii au ştiut să lupte, să învingă: au 
ştiut să atragă alături de ei, prin exemplul personal, 
mii de constructori. In focul acestei lupte s-au născut 
idei îndrăzneţe, cum este de pildă metoda de excavare 
în trepte, cu sprijinirea pe ancore betonate şi şpritz-be- 
ton. Prin aplicarea acestei metode originale — crea¬ 
ţie a comuniştilor Tudor Moraru, Pavel Oţet, Minai 
Sterescu, Dionisie Fota şi alţii — ritmul de lucru a 
crescut dintr-o dadă, uimitor de mult, atît la excavaţii, 
cît şi la betoaiie, iar preţul de cost pe metrul liniar de 
galerie a scăzut aproape la jumătate. 

,Nu mai este mult şi măreaţa hidrocentrală va îm¬ 
brăţişa întreaga ţară cu un belşug de lumină, a cărei 
putere, raportată în energie electrică, va măsiîra a- 
nual peste 400 milioane kilowaţi oră. Dar nu numai 
atît. Rolul ei este mult mai complex : va contribui la 
sporirea debitului de apă pentru alimentarea Capita¬ 
lei, se vor evita inundaţiile, vor îi construite în aval 
mai multe micro-hidrocentrale, se va asigura irigarea 

a peste 100.000 hectare în bazinul Argeşului. 
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^ o adevărată meţam.orfoză's^a peirecuf sî în secto- 
rul forestier. Masivele păduroase, renumite pentru va- 
rietatea esenţelor, ce se întind neîntrerupt pînă spre 
crestele pleşuve ale munţilor,, sînt valorificate astăzi 
superior,An folosul întregului popor. Parcă,secole 'ne 
despartme epoca rudimentară a joagărului şi securii! 
In parchetele forestiere a pătruns în masă mecaniza- 

Şl nistalaţii moderne, cu o înaltă producti¬ 
vitate. Numai in ultimii patru ani (1961-.1964) sec- 
dimi P® '"ăile Topologului .si Arge- 
şului, Doamn®! şi Vilsanului au fost înzestrate’cu încă 
67 ferastraie mecanice şi 30 de funiculare, cu noi trac- 

t' 

Tractoarelct Maşinile aăuc o contribuţie de seama 
la transportul buştenilor. 
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toare şi. automacarale. In iociil plutăritului liber —^ 
care deprecia calitatea lemnului — se arcuiesc modern 
zeci de kilometri de drumuri auto, ce servesc la trans¬ 
portul buştenilor şi ca artere turistice. Zilnic pleacă 
din parchetele, celor două întreprinderi forestiere 
(Curtea de Argeş'şiiDomneşti),' spre fabrici sau com¬ 
binate de industrializare, mii şi mii de metri cubi de 
sortimente valoroase.. In anul 1964, I. F. Curtea de 
Argeş a obţinut o producţie globală de două ori mai 
mare faţă de, 1961'. ' . ; 

Şi viaţa rriuncitorilor-forestieri este cu totul . altai 
Ea nu mai are acel caracter, nomad,:ca în trecut, nu se 
mai petrece întîmplător şi amarnic, în cine ştie. ce 
înjghebare de crengi şi scînduri. Azi, în vîrf de munte 
chiar, se duce un trai civilizat. Omul are la îndemînă 
cabane spaţioase şi confortabile, puncte de aprovizio¬ 
nare cu produse industriale şi alimentare, cantine, bi¬ 
blioteci volante, aparate de radio. 

încă ceva mai trebuie consemnat. Silvicultorii se 
ocupă cu grijă de refacerea şl extinderea patrimoniului 
forestier. Ei au plantat, puiet cu. puiet, mii de iiectare 
de pădure secătuite de capitalişti. Apoi, în fiecare par¬ 
chet, pe măsură ce s-a terminat exploatarea, au înce¬ 
put plantaţiile. Numai în perioada 1961 — 1964, au 
fost împădurite 5.529 de hectare. Şi în această pri¬ 
vinţă noul se afirmă puternic. Mai bine de "un an de 
zile răşinoasele s-au întîlhit pentru ...prirna oară în 
masiv cu stejarul şi gorunul. Cazul nu este deloc ac¬ 
cidental. Dimpotrivă, soluţia a fost studiată: multilat 
teral, a fost experimentată pe cale ştiinţifică, de cerce¬ 
tare. Aşa ă pornit ofensiva p.e frg.nţ larg_ pentru înnobi¬ 

larea pădurii. Răşinoasele —^ specii repede crescătoare 
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şi cu valoare economică ridicată — au început să co¬ 
boare zeci de kilometri din munţi în. zona dealurilor. 
Se modifică deci şi geografia pădurii. 

O altă unitate industrială a raionului este fabrica 
de confecţii, care a fost lărgită si modernizată an de 
an. Ş-au creat sectoare noi, procesele tehnologice au 
fost organizate în flux continuu, s-au adus utilaje de 
mare, randament. Numărul muncitorilor şi tehnicieni¬ 
lor a crescut de două-trei ori. Coeficientul producţiei 
globale a sporit în 1964 cu ^)este 70 la sută faţă de 
1960; Şi calitatea a făcut salturi însemnate. Confec¬ 
ţiile realizate aici întrunesc însuşiri tehnice şi estetice 
superioare, la nivelul pretenţiilor actuale. Ele sînt a- 
preciate tot mal mult de.beneficiări. 

La fel. de solicitate'sînt şi produsele ce poartă 
rnarca «F'abricii de conserve din legume şi fructe 
Băiculeşti“. Această întreprindere a fo.st construită 
pentru a valorifica mai economic bogăţia de 
fructe a întinselor livezi de pomi, fructele de pădure 
şi legumele. Ea livrează sortimente variate de dul¬ 
ceaţă, compot, gems şi sirop, diferite conserve de ma¬ 
zăre, fasole şi castraveţi. Multe din aceste produse se 
exportă în cantităţi mereu mai mari în ţările socialiste, 
în'Occident sau Orient. Doar într-un singur an (19()4), 
au fost fabricate aici peste prevederile planului circa 
400 tone conserve de legume şi fructe. 

S-a construit şi se construieşte intens pe meleagu¬ 
rile raionului Curtea de Argeş, ca şi în regiune, şi în 
toată ţara. S-au construit obiective industriale, noi 
blocuri de locuit, noi lăcaşuri de cultură. A fost nevoie 
deci^de cît mai multă cărămidă şi,ţiglă, de var, uşi, fe¬ 
restre, mobilă şi’ mobilier.' ■întreprinderea'de industrie 
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locală a dezvoltat necontenit producţia acestor mate¬ 
riale, prin înfinţărea unor noi sectoare sau prin extin¬ 
derea celor existente..In ultimii ani au fost date în func¬ 
ţiune aici o linie tehnologică, pentru fabricarea ţig¬ 
lei, două cuptoard circulare pentru cărămidă cu o ca¬ 
pacitate de ardere anuală'de peste'5.000.000-bucăţi; 
cuptoare pentru arderea, varului. ; 

Fabrica de conserve din legume §i fructe de la Bâiculefti. 

Prin dezvoltarea şi modernizarea neîncetată a în¬ 
treprinderilor, prin folosirea chibzuită a tehnicii noi 
ce pătrunde curajos în toate sectoarele de activitate, 
producţia globală industrială pe total raion a crescut 
în 1964, faţă de 1960, cu 80,5 la sută, iar producţia- 
marfă cu 99,4 procente. 

In aceeaşi perioadă, productivitatea muncii a spo¬ 
rit cu 21,7 la sută şi s-au obţinut, pe această cale, eco¬ 
nomii suplimentare în valoare de 20.000.000 lei. 

^ Bilanţul , anilor 1961—1964 este rodnic şi-în-agri- 



cultura raionului. Muncitorii din G.A.S. şi membrii 
cooperativelor agricole de producţie, ajutaţi permanent 
de partid şi- de stat, au' reuşit să sporească rodnicia 
pămîntului, să crească numărul animalelor şi pro¬ 
ductivitatea lor. Deosebit de valoroasă este experienţa 
cîştigată de gospodăria de stat Tigveni, care a obţinut 
în 1964 — prin practicarea unei zootehnii ştiinţifice — 
cîte 3.150 litri lapte de la fiecare vacă furajată. 
De aici, ca şi de la G.A.S. Domneşti, pleacă zilnic 
spre creşe şi centre muncitoreşti însemnate cantităţi 
de lapte şi carne. 

Cu rezultate bune, atit în dezvoltarea zootehniei, 
cît şi în creşterea producţiei la hectar, se mîndresc şi 
cooperativele agricole Mălureni, Zărneşti. La coope¬ 
rativa agricolă Mălureni, de exemplu, s-a realizat în 
1964 o producţie de necrezut pentru aceste locuri, 
peste 4.500 kg porumb la hectar. Este rodul acţiuni¬ 
lor de fertilizare a solului, întreprinse sub condu¬ 
cerea organizaţiilor de partid, al lucrării pămîntului 
cu maşini moderne, al introducerii în cultLiră a unor 
hibrizi valoroşi,;al,,îndrumării 'din partea specialişti¬ 
lor, al muncii entuziaste depusă de meinbrii coope¬ 
rativei agricole. 

• Să ne amintim cum arătau dealurile noastre în 
urmă cu cîţiva ani. Dealuri sărace, trecute Ia rubrica 
„neproductive" în registrele de evidenţă ale sfaturilor 
populare. Pe ele creşteau doar mărăcini. Să le privim 
astăzi; prin munca neobosită, desfăşurată de ţăranii 
muncitori, la chemarea organizaţiilor de partid' şi a 
sfaturilor poulare, ele au fost transformate în livezi 
roditoare. Pe o suprafaţă de peste 7.000 de hectare 
s-au plantat în scurt timp mai bine de 1.000.000 de 
pomi fructiferi. Este o mare bogăţie care, atunci cînd 
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j va intra pe rod - unii deja au început să rodească - 
ya aduce venituri de milioane şi milioane de lei. Aces¬ 
tei bogăţii 1 se adaugă plantaţiile de căpşuni, de coa¬ 
căz negru şi zmeură, de trandafiri pentru dulceaţă, ca¬ 
re ocupă de la an la an.suprafeţe tot mai mari. - 

* Rezultatele dobîdite în creşterea producţiei agri¬ 
cole, în dezvoltarea zootehniei şi pomiculturii, au dus 
la întărirea continuă a cooperativelor agricole, la 
creşterea fondului lor de bază şi a averii obşteşti. 

Oamenii ogoarelor ştiu că bunăstarea nu vine sin¬ 
gură, ca un dar.exclusiv al naturii. Ea este făurită de 
ei, cu braţele şi mintea. Pentru aceasta învaţă cu pa¬ 
siune noi reguli ştiinţifice, înaintate, la cursurile agro¬ 
zootehnice de masă. In raion există 47 de asemenea 
cercuri care cuprind peste 1.200 de cursanţi, .iar; cele 
82 cicluri de conferinţe, organizate la căminele cultu¬ 
rale, sînt audiate de aproximativ 7.000 de ţărani.. Dezvoltarea, industriei şi agriculturii, mă¬ 

surile înţelepte luate ' de . partid şi - gu¬ 
vern s-au răsfrînt pozitiv în ultima 

analiză, asupra nivelului de viaţă al oameni¬ 
lor. Au sporit sistematic salariile muncitorilor, ingine¬ 
rilor şi tehnicienilor, au sporit veniturile ţărănimii. Ur¬ 
marea firească --- a crescut substanţial puterea de 

• cumpărare a populaţiei. In ,1964, spre exemplu, volu¬ 
mul total al mărfurilor vîndute în raion, prin comerţul 
de stat, a fost mai mare cu 123.530.000 lei fată de 
1960 ; iar cooperaţia de consum a desfăcut de peste 
trei ori mai multe produse alimentare. In 
perioada 1961—1964, oamenii muncii din ra¬ 
ion au cumpărat cu 4.228 mai multe gar¬ 
nituri de mobilă decît în 1960, cu 586 mai 
multe frigidere şi 3.274 maşini de cusut, cu 455 mai 
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1 dM rufe şi'S.lOâ apărate de radio, 
înri t ^ufte televizoare şi alte obiecte de folosinţă 
in^lungata Pentru a satisface cît mai deplin exigenta 
cumpărătorilor, s-au construit în ani 1961—1964 com¬ 
plexe comerciale moderne la Corbeni, Căpătîneni si 

Un nou complex de deservire a fost dat în folo- 
sînţâ oamenilor muncii. 

Oeşti, în oraşul Curtea de Argeş şi la Domneşti. La Mu- 
şeteşti, Petroşani,. Brăduleţ, Stroeşti şi în alte comune 
au fost date în folosinţă noi magazine universale. 

Şi urbanistica oraşului a făcut progrese simţi¬ 
toare. La Curtea de Argeş şi Corbeni au fost înăl¬ 
ţate în. ultima vreme blocuri noi cu il8 .apar¬ 
tamente confortabile. Mii de oameni, tineri sau 
vîrstnici, mobilizaţi de sfatul popular şi deputaţi, au 
participat cu elan la înfrumuseţarea oraşului, la extin¬ 
derea zonelor verzi. Curtea de Argeş s-a situat pe pri¬ 
mul loc în întrecerea „Pentru cel mai bine gospodărit 
oraş din regiune‘U 

Oraşul Curtea de Argeş, cu. Biserica Domnească, ce 
datează încă din secolul al XlV-lea, cu vestita mînăs- 
tire a Meşterului Manole şi alte monumente istorice 
sau de artă, staţiunea de odihnă şi tratament de la 
Brădet care se află în continuă modernizare, minunate- 

Locuinţe moderne ţi co^ifortabilc în 
locul caselor mărunte ţi insalubre. 
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le privelişti pe care le oîeră natura din zona colinelor 
pînă la Cheile Argeşului sau şi mai sus, spre vîrîul 
semeţ al Negoiului, totul te atrage, te încîntă. Anual 
vin pe aceste, meleaguri mii de turişti şi vizitatori din 
ţară ,şi străinătate. 

Dar viitorul apropiat este şi mai promiţător. Raio¬ 
nul Curtea de Argeş — ca întreaga noastră regiune 
—■ are minunate perspective de dezvoltare. Se vor ri¬ 
dica noi obiective economice ; se vor construi noi 
blocuri, noi spaţii comerciale, cu arhitectonica lor ori¬ 
ginală ; se va desăvîrşi peisajul inedit al hidrocentra¬ 
lei. Aici, la sălbăticia înălţimilor, de un pitoresc nease¬ 
muit, omul adaugă cu iscusinţa sa podoabe şi mai de 
preţ: şoseaua asfaltată ce urcă şerpuitor în munţi, 
plutind parcă, din .loc în loc, deasupra prăpastiilor, de 
la înălţimea cărora Argeşul pare un firicel de argint 
barajul ce se întrece în semeţie cu vîrîul Vidraru : 
„marea artificială" de 14 km, pe care vorn face 
plimbări de agrement cu vaporaşul... Toate acestea vor 
spori cu siguranţă importanţa economică şi turistic.ă 
a acestei părţi a r’egiunii. 

Prefaceri înnoitoare au avut loc şi în domeniul 
social-cultural. Azi porţile învăţămîntului sînt deschise 
larg pentru toţii fiii oamenilor muncii. Datorită grijii 
deosebite a partidului şi guvernului, s-a dezvoltat con¬ 
tinuu baza materială a şcolii, s-a trecut la generaliza¬ 
rea învăţămîntului de 8 ani. jn acest scop a fost mărit 
considerabil spaţiul de şcolarizare. In anii 1961 
1964, de pildă, s-au construit în raion, djn fondurile 
statului şi cu ajutorul contribuţiei voluntare a cetă¬ 
ţenilor, 31 de şcoli noi, spaţioase cu 128 săli de clasă 
şi 24 laboratoare. Numai în 1964 s-au cheltuit pentru 
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niobiler şi material didactic peste 900.000 lei, de a- 
proape două ori mai mult decît în 1960. In perioada 
I961--1964 au îost distribuite gratuit elevilor din cla¬ 
sele I—Viii cărţi în valoare de aproape două mili¬ 
oane lei. 

In prezent, în raion funcţionează 53 şcoli de 4 ani, 
48 şcoli generale de 8 ani, 3 şcoli medii, două centre 
şcolare cu caracter tehnic ş.a. In ele învaţă 17.500 de 
copii. Largi posibilităţi de a învăţa au îost create şi 
opmemlor muncii din producţie, prin organizarea îri- 
văţăm-întului seral şi fără frecventă. In aceste forme 
sînt cuprinşi peste 1.100 elevi. Pentru instruirea şi 

Cu elevii clasei a IX-a de la Şcoala medie Curtea de Arge} 
la o ora de curs. 

educarea tinerei generaţii lucrează 823 profesori şi în¬ 
văţători, un număr însemnat de educatoare şi specia¬ 
lişti. Cadrele didactice sînt preţuite şi stimate oentru 
nobila lor misiune de a forma cu dragoste omul de 
mîine, omul cu o înaltă, pregătire ştiinţifică şi cultu¬ 
rală. ' ' 

Şi în domeniul sanitar s-au realizat succese de, 
seamă. Pentru îngrijirea sănătăţii oamenilor muncii 
din raion există 3 spitale şi un sanatoriu la Valea la¬ 
şului, 2 policlinici, 8 dispensare medicale de întreprin^- 
dere şi două dispensare de circumscripţii urbane, 18 
case de naşteri şi 18 dispensare sanitare de cir- 
cumscripţi.i rurale. Numărul medicilor a crescut 
de la 68 în 1960, Ia- 105 în 1964, iar cel al 
personalului mediu sanitar —- de. la 200 la 307. 

Ca niciodată pînă acum, cultura a devenit o acţi- 
vitate de masa. Ea se desfăşoară în raionul Curtea de 
Argeş în cluburi muncitoreşti, în 72 cămine culturale, 
la casa raionala de cultură, în cele 132 biblioteci.. 
Peste 7.000 de artişti amatori, reuniţi în 45 de formaţii 
corale şi 75 brigăzi artistice, în 80 echipe de dansuri 
şi 80 de teatru, aduc, prin eforiul comun al talentului, 
un entuziast poem măreţelor înfă,ptuiri socialiste. 
Formaţiile artistice de la Domneşti, Galeş, Stăneşti, 
Muşeteşti, Albeşti şi altele, au dus faima cîntecului, 
jocului şi portului argeşean pînă dincolo de hotarele 
raionului şi regiunii, cu ocazia concursurilor republi¬ 
cane. 

O contribuţie preţioasă la educarea maselor o adu¬ 
ce şi cinematografia. Cinematograful, altădată necji- 
noscut în viaţa satului, a pătruns în aceşti ani pînă în 
cel mai îndepărtat cătun Raionul este complet cinefi- 
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cat. Sînt vizionate CU mult interes atît la oraş cît şi la 
sate, filme documentare, jurnale de actualitate, filme 
artistice. 

★ 

...Putem afirma cu legitimă mîndrie că raionul 
Curtea de Argeş, ca întreaga regiune, ca toată tara, 
trăieşte entuziast anotimpul cel mai luminos al e- 
xistenţei sale ; anotimpul marilor împliniri sociale, să- 
vîrşite înţelept, sub soarele biruitor al partidului. 

Pentru tot ce s-a înfăptuit pînă acum şi, inai cu 
seamă, pentru planurile cutezătoare de mîine, oamenii 
muncii din raionul Curtea de Argeş, alături de între¬ 
gul popor, strîns uniţi în jurul partidului şi guvernului, 
vor vota cu încredere la 7 martie 1965 pentru continua 
înflorire economică şi culturală a patriei noastre so¬ 
cialiste. 





Pentru înflorirea patriei, 

pentru socialism şi pace 

VOTATI 
t 

FRONTUL 
democraţiei 
POPULARE! 


