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Proletari din toate fdrile, unifi-vAt 

Pitesti-1965 



riunde ne-am îndrepta astăzi privirile, vom 
face cunoştinţă cu marea forţă mobiliza¬ 
toare şi transformatoare a politicii parti¬ 
dului ^ industrializare socialistă, a acţiuni¬ 

lor sale perseverente de dezvoltare armonioasă a 
tuturor regiunilor ţării. Regiuni altădată înapoia¬ 
te, — printre_^ care şi regiunea Argeş — au cu¬ 
noscut, prin activitatea creatoare a poporului, orien¬ 
tată de partid, transformări înnoitoare sub razele soa¬ 
relui dătător de viaţă al socialismului. 

O ilustrare vie a prefacerilor care au intervenit 
în viaţa economică şi social-culturală a regiunilor şi 
oraşelor unde, vorba neuitatului Sadoveanu, „altăda¬ 
tă nu se întîmpla nimic", ne-o oferă şi oraşul Piteşti, 
capitala regiunii noastre. Cunoscut odinioară ca un 
tîrg provincial, cu un centru tixit de cîrciumi şi de 
tarabe ale negustorilor, cu străzi înguste, întorto- 
cîiiate şi neîngrijite, cu cocioabe neigsenice şi dispu¬ 
se anarhic, Piteştiul de astăzi cunoaşte noua şi ade¬ 
vărata sa tinereţe, se conturează tot mai mult ca un 
oraş modern, socialist. Oraşul Piteşti reprezintă în 
mic imaginea noului chip al patriei noastre socialiste,. 
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Rolul hotărîtor în schimbarea aspectului oraşului 
î-a avut dezvoltarea industriei. Prin grija atentă a 
partidului şi guvernului, şi oraşul Piteşti se profilează 
tot mai mult ca un puternic centru industrial. Dacă 
în trecut nu se putşa vorbi de o industrie propriu- 
zisă, ci doar de cîteva ateliere de tip meşteşugăresc 
şi întreprinderi mici, slab utilate, în care predomina 
munca manuală, în anii luminoşi ai puterii populare 
s-a creat o adevărată hartă industrială a oraşuliii. Au 
fost înălţate noi şi importante întreprinderi indus- 
triafe, dotate cu tehnica cea mai avansată, vechile u- 
nităti au fost lărgite, reutilate şi modernizate. 

Din noua tinereţe a oraşului Piteşti. 

Prin grija partidului şi guvernului, numai în ulti¬ 
mii patru ani s-a investit în oraşul Piteşti, mai mult 
de un miliard şi jumătate lei, cea mai mare parte din 
aceste fonduri fiind alocate industriei. 

Dezvoltarea vertiginoasă a industriei oraşului a 
schimbat aproape radical profilul său economic, so- 
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^ial-cultural şi edilitar, a dus la creşterea rapidă a 
populaţiei şi', în primul rînd, a numărului muncitori¬ 
lor, inginerilor şi tehnicienilor, a modificat felul de 
trai şi preocupările oamenilor. 

Dar să facem cunoştinţă maî îndeaproape cu ora¬ 
şul nostru drag, în care muncim şi locuim, cu sem¬ 
nele înnoirilor sale din ultimii ani. 

Unul dintre primele obiective industriale apărute 
pe meleagurile regiunii Argeş după 23 August 1944, 

■ca rod al politicii partidului de industrializare socia¬ 
listă a ţării, este Uzina de piese auto Colibaşi im¬ 
portantă unitate a industriei constructoare de maşini 
din ţar^ noastră. Amplasarea uzinei în apropierea Pi- 

Lime tetinoLogicâ la Uzinele de piese auto — Coliba^. 



ieştiului a atras însemnate forte de muncă existente 
în comunele şi satele învecinate şi a contribuit mult 
la dezvoltarea şi înflorirea oraşului. 

După cum indică şi numele, uzina produce în spe¬ 
cial agregate şi piese auto, pentru autocamioanele şi, 
tractoarele romîneşti fabricate la Braşov. Ea este do¬ 
tată cu maşini şi linii tehnologice complexe, ale că¬ 
ror caracteristici şi performanţe sînt pe măsura inti¬ 
melor realizări ale tehnicii. Colectivul de muncitor^ 
ingineri şi tehnicieni, răspunzînd chemării partiduluij, 
a acordat o atenţie deosebită ridicării necontenite a 
nivelului tehnic al producţiei. Steagul^ roşu de mire- 
prindere fruntaşă pe ramură, pe ţară, cîştîgat de uzina 
în întrecerea socialistă desfăşurată în anul 1963, vor¬ 
beşte de la sine despre munca entuziastă a harnicului 
ei colectiv. încă din primele zile ale acestui an, n^^ta- 
lurgiştii de la Colibaşi au început munca cu hotărîrea 
fermă de a dezvolta şi mai mult succesele obţinute 
pînă acum pe linia creşterii nroducjiei şi a producti¬ 
vităţii muncii, a îmbunătăţirii calităţii producţiei şi o 

reducerii preţului de cost. 
Nu este nici o exagerare dacă afirmăm că Pitestiul 

a devenit un centru petrolier. Descoperirea în aceşti, 
ani a unor bogate zăcăminte de titei pe teritoriul re¬ 
giunii noastre a dus la înfiinţarea unor întreprinderi 

petroliere în oraş; întreprinderea de foraj, întreprin¬ 

derea Energopetrol şi întreprinderea de transporturi 

ateliere şi bază tubulară — toate aflate la Bascov. 

Ascultînd de chemarea partidului, petroliştii se a- 

\hr'ă tot mai mult în întrecerea socialistă, apl.icînd 

c'i m ii mult succes metodele înaintate ne riî’jnca 



"“'/ot t" de luminâ ,n 0«,u; ri,e,H 
a fost ridicată şi Fabrica de tananţi -ArgeşuV , o um 
taie mare şi modernă, care extrage tamnul atit de 
cesar industriei de tăbăcărie. InRinern, tehnicienii şi 
muncilor^de aici au dovedit o adevărată pasiune pen¬ 
tru descoperirea şi introducerea noului in procesul de 
croducfle Aşa au reuşit ei să se uree d.n treapta in 
treaptă’ în perfecţionarea procesului tehnologic, m 
întîi taninul în stare lichidă, apoi 
vreme sub formă de praf - produs cu calitaţi mult 

superioare. . , 
Cine vizitează Întreprinderea de poduri metalice şi 

prefabricate din beton face îndeaproape cu 
transformările înnoitoare care au avut loc aici. Locu 
atelierelor vechi şijnsalubre reparaţii ale cai or 
ferate a fost ocupat de hale spaţioase ^ î.- 
mină, munca istovitoare a oamenilor a fost înlocuita 
de maşini şi utilaje de mare productivitate. _ 

Industria oraşului Piteşti s-a îmbogăţit de curmd 
cu un mare Combinat de industrializare a lemnuli U 
una dintre cele mai moderne unităţi de acest fel 
tară Preţioasele indicaţii date de conducerea rf■ 
lui şi personal de tovarăşul Gheorghe Gheorghtu-Dej, 
cu prilejul vizitării şantierului, au fost traduse in via¬ 
ţă zi de zi de constructori. Cu mîinile lor de aur, aceş¬ 
tia au înălţat, nu departe de albia bătrînului Argeş, o 
gamă de construcţii impunătoare, care impresionează 

prin armonie şi frumuseţe. 
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Amplasarea acestui mare obiectiv industrial aproa¬ 
pe de bogăţia de materie primă existentă în regiunea 
noastră şi în alte regiuni vecine, dotarea lui cu uti¬ 
laje de mare randament şi nivelul înalt de automati¬ 
zare a operaţiilor asigură o valorificare economicoasă 
a masei lemnoase, o productivitate ridicată şi o cali¬ 
tate superioară produselor. 

Combinatui de industrializare a lemnului pro¬ 
duce anual 35.000 tone plăci fibro-îemnoase, 15.000 
garnltu.ri do mob'la, 18O00 mc placaje, 240,000 mp 
binale, aproximativ 250.000 mp parchete, 76.000 me 
cherestea foioase şi 54.000 mc cherestea răşinoase. 
Alobiia Iruîuoisă si elegantă, orecum şi alte produse 
fabricate sici, sânt dej i cunoscute si tot nni rnuU so¬ 
licitate de oamenii muncii din regiune şi din ţara 
noastră, n.atorită calităţii lor superioare, unele dm 
aceste produse sînt solicitate şi peste hotare. 

înfăţişarea veche a celor două fabricuţe _ de ^textile 
din lg'i'e=h a rămas de domeniul trecutuh.ii. Cu trei 
ani în urmă, la 'întreprinderea textila a ^ intrat in 
prodi'ctie o filatură nouă, dotată cu utilaj de înaltă 

tehniciîate. Şi secţia ţesătorie a devenit alta. ba a 

fost rcutilată cu războaie automate, care asigura con 

diţii optime de muncă, o productivitate sporită şi o 

cantate din ce în ce mai ridicată. Ţesăturile produse 

de textiliştii: piteşteni sînt tot mai mult apreciata de 

cumpărătorii din ţară şi de peste hotare. Unele, din 
ele ajung într-o serie de ţări îndepărtate din Europa, 

Asia şi Africa. „ , . , 
în partea de sud a oraşului s-a înălţat, m anul 

1963, o modernă fabrică de produse lactate, beciiile 
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.fabricii sînt dotate cu utilaje moderne, de mare pro¬ 
ductivitate. Capacitatea totală de prelucrare a fabricii 
este de 32.000 litri lapte pe zi, variatele ei produse 
contribuie la o aprovizionare^tot mai bună a locuito¬ 
rilor oraşului. 

Aburul industrial şi apa supraîncălzită necesare 
Combinatului de industrializare a lemnului, căldura] 
în apartamente, apa fierbinte la baie şi la bucătărie — 

Forţă şi căldură. Acestea sînt sarcinile noii centrale termo¬ 

electrice, dată recent în exploatare. 

iată G necesitate a bunei funcţionări a procesului de 
producţie şi a creşterii gradului de confort. E o apă 
termală care nu izvorăşte din adîncurile pămMo*l:î4L 
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cî care este pompată sub presiune de la noua Centra¬ 
lă electrotermică, ridicată anul trecut în cartierul Gă- 
vana. Prin darea în folosinţă a acestui obiectiv indus¬ 
trial, se asigură buna desfăşurare a procesului de pro¬ 
ducţie la C.l.L. şi se fac importante economii de 
material lemnos, care înainte era destinat pentru foc. 

Spre a întregi tabloul industrial al oraşului i^iteşli, 
trebuie amintite Depoul C.F.R., Fabrica de încălţă¬ 
minte, întreprinderea de industrie locală MProgresiil'*, 
unităţile cooperaţiei meşteşugăreşti şi altele, în uiută- 
ţile industriei locale se produc mobilă, binale, mate¬ 
riale de construcţii, articole de uz casnic, care com¬ 
pletează cerinţele de consum ale populaţiei. 

Noile obiective industriale, reutilarea, moderniza¬ 
rea şi dezvoltarea celor existente, sînt rodul politicii 
înţelepte a partidului nostru, constituie exemple grăi¬ 
toare de ceea ce înseamnă modern în tehnică, cu ele 
se niîndresc oamenii muncii din ^oraşul şi regiunea 
î.f. jcistt a. , 

Pentru a ne face o Idee mai clară a dezvoltării 
industriale a oraşului, trebuie să reţinem că Pîteştiui 
îerdizează astăzi în numai 3 luni întreaga producţie 
industrială a regiunii Argeş din anul 1938. In între¬ 
prinderile oraşului se produc în prezent 32 la sută 
din producţia industrială globală şi 2G la sută din 
producţia-marîă a regiunii noastre. Mai mult de 40 
de sortimente iau drumul exportului. 

Anul 1964 a fost un an plin de roade şi victorii în 
muncă. Incadrîndu-se în eforturile întregului popor, 
pentru îndeplinirea măreţelor sarcini trasate de partid, 
oamenii muncii din oraşul Piteşti au îndeplinit şi de¬ 
păşit planul producţiei globale, au sporit productivi¬ 
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tatea muncii şi au îmbunătăţit simţitor calitatea pro¬ 
duselor. Totodată, ei au dat peste plan, în 11 luni, e- 
conomii de 20.288.000 lei şi beneficii în valoare de 
32.250.000 lei. 

Angajamentele luate de colectivele de muncă în 
întrecerea socialistă şi succesele obţinute pînă acum 
dau convingerea că anul 1965 va îi un an de succese 
şi mai mari pentru oamenii muncii din oraşul Piteşti. 
îns!işindu-şi sarcinile stabilite de Plenara C.U. al 
P.M.R. şi de sesiunea Marii Adunări Naţionale, care 
au avut loc la sîîrşitul anului trecut, ei şi-au îndrep¬ 
tat toată atenţia şi nu-şi precupeţesc eforturile pentru 
ridicarea calităţii produselor, punerea în funcţiune la 
termen a noilor obiective şi îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor pentru export. 

îndrumate cu grijă de Comitetul orăşenesc de 
partid şi sprijinite de cadrele tehnice de specialitate 
de la Consiliul agricol orăşenesc, succese de seamă 
au obţinut şi cooperativele agricole de producţie si¬ 
tuate pe raza oraşului: Bascov, Ştefăneşli, Valea- 
Mare, Mărăcineni, Colibaşi şi Prundu. 

Ţinînd seama de condiţiile pedoclimatice şi de zona 
în care sînt situate, cooperativele agricole şi-au dez- 
volat ca ramuri principale de producţie, zootehnia, po¬ 
micultura şi legumicultura- 

La începutul acestui an numărul de bovine a ajuns 
la 1.439 de capete, dintre care 573 vaci cu lapte. Valo- 
rifieînd terenurile în pantă, şi slab productive, membrii 
cooperatori au plantat, în ultimii patru ani, suprafaţa 
de 234 hectare cu pomi fructiferi şi viţă de vie. 

Dezvoltînd tot mai mult legumicultura, cooperati¬ 
vele agricole de producţie au reuşit, numai în anul 
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trecut să predea pe bază de contract şi să valoriţic» 
pe rliata neorganizată mai mult de 1.500 tone de le-, 
gume şi zarzavaturi contribuind, in felul acesta, ta mai 

buna aprovizionare a populaţiei cu produse agroa i- 

mentare. 

UeaiuTile din jurul oraşului, sint astăzi grădini de frumu- 

sete fi belşug. 

Oamenii muncii din oraşul Piteşti, asemenea 
celor din întreaga tară se bucură astăzi, prin 
grija partidului de condiţii tot mai bune de 
trai. De la an la an au crescut şi sînt în con¬ 

tinuă creştere veniturile lor băneşti, oraşul este mai 
bino aprovizionat cu mărfuri, s-au îmbunătăţii condi- 
tiile de locuit, asistenţa medicală, şi, transpcriul in co¬ 
mun, setea de cultură este tot mai bine satisfăcuta. 

Ridicarea puterii de cumpărare a populaţiei oraşu¬ 
lui nostru este oglindită de continua creştere a volu¬ 
mului de mărfuri vîndute prin comerţul socialist. Com¬ 
parativ cu 1960, valoarea mărfurilor vîndute, în anul 
1964 a crescut cu 180 de milioane lei. Numai în anul 
trecut, populaţia oraşului a cumpărat cu 24 la sută mai 
multe produse alimentare, cu 13,3 la sută mai^ multe 
televizoare şi aparate de radio şi cu 23 la sută mai 
multă mobiiă ca în 1963. 

Construcţia de locuinţe, care a devenit astăzi o 
problemă de stat, a cunoscut o mare amploare. In 
ultimii patru ani, aproape 2.500 de familii s-au mu¬ 
tat în locuinţe noi, igienice şi confortabile. 

Preţioasele îndrumări date de tovarăşul Gheor- 
ghe Glieorghiu-Dej, la începutul anului 1961, cu pri¬ 
vire la sistematizarea şi modernizarea oraşului, sînt 
traduse în viaţă cu grijă de arhitecţi, proiectanţi şi 
constructori. Oameni de pe macarale, excavatoare 
şi schele au îmbogăţit în fiecare an peisajul oraşu¬ 
lui cu noi blocuri de locuinţe. Vrednicii constructori 
au ridicat mai întîi primele' blocuri în cartierul Tei¬ 
lor, s-au mutat pe Traian, au continuat pe Bulevar¬ 
dul Republicii, pe strada Şerban Vodă, la Gară, pe 
srada 1 Mai şi sînt pe terminate cu executarea an¬ 
samblului de locuinţe de pe Calea Bucureşti care 
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singur cuprinde 1.700 de apartamente. Aceste an¬ 
sambluri arhitectonice zvelte şi graţioase, care_ su- 
rîd prin armonia culorilor paslelale, dau oraşului un 
caracter plin de vioiciune, îac să respirară aerul 
proaspăt al noului, al frumosului, al socialismului. 

In ultimii patru ani, activitatea de ocrotire a să¬ 
nătăţii publice în oraş a înregistrat succese impor¬ 
tante. Au luat fiinţă noi secţii medicale, a crescut 

capacitatea de spitalizare iar numărul cadrelor de 

specialitate a ajus la 690, dintre care 193 de medici. 

Unităţile sanitare au fost dotate cu aparatură teh¬ 

nică modernă şi cu mijloace de transport necesare. 

Se manifestă o atenţie sporită îngrijirii sănătăţii pu- 

ha secţia de „Ojtalmologie^^ a spitalului din Piteşti^ se 
găteşte o nouă intervenţie, . , v 



blice. Creşte de la an la an numărul cetăţenilor vîrs- 
tnici, tineri şi copii — care merg la tratament şi 
odihnă în staţiunile balneo-climaterice, în tabere şi 
colonii de copii. 

Şcoala medie nr, 3, recent construită în cartierul Piteşti-Sud. 

Paşi mari înainte s-au tăcut şi pe linia dezvol¬ 
tării învăţămîntului. In perioada 1960—1964 au fost 
construite şi date în folosinţă 120 săli de clasă, şco¬ 
lile au fost dotate cu mobilier şi material didactic 
necesar. Paralel cu creşterea unităţilor şcolare a 
crescut numărul elevilor. Statistica arată că, în pre¬ 

zent în Piteşti studiază aproximativ 20.000 de locu¬ 

itori, rnai _ mult decît număra întreaga populaţie a 
oraşului din anul 1932. O mare extindere au cunos¬ 
cut-o şcolile profesionale şi tehnice menite să for¬ 
meze cadre de muncitori calificaţi. 

20 

Prin înfiinţarea Institutului pedagogic de 3 ani, 
oraşul Piteşti a devenit centru universitar. Porţile- 
institutului s-au deschis, în 1962, cu trei facultăţi şi 
170 de student!. In acest an, cînd prima promoţie de- 
profesori va părăsi băncile institutului, cursurile sînt 
urmate de 587 studenţi. 

In curind noul centru universitar — Piteşti — va da prima 
promope de profesori. 
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In oraşul nostru, cunoscut în trecut ca lipsit 
aproape complet de preocupări culturale, pulsează O' 
bogată activitate cultural-artistică. Alături de specta¬ 
colele prezentate de cele trei secţii — dramă, estradă 
şi păpuşi — ale Teatrului de stat „Al. Davila , este' 
mult apreciată activitatea celor peste 3.00U de artişti 
amatori care activează în aproape 200 formaţii. 

De un binemeritat succes s-au bucurat formaţiile 
artistice de amatori din oraşul Piteşti in finala pe 
ţară a celui de al Vll-lea concurs organizat în cin¬ 
stea sărbătoririi a 20 de ani de la eliberarea Roinî- 
niei de sub jugul fascist. Cu acest prilej, brigazde 
artistice de agitaţie ale Uzinei de piese auto Con- 
basi si cooocr.'itivei „Prestarea", corul şi ansamblul 
de’oi.î’ereîă a! Palatului de cultură şi formaţia de ope¬ 
retă a sindicaiiiiui învăţămîntului, au fost distinse cu 
premii şi rneniiuni. 

Alături de teatru, filmul şi cartea au devenit prie¬ 
tenii de nedespărţit ai cetăţenilor _de toaU vârstele 
Numărul bibliotecilor se ridică astăzi la 83, cu pe.s- 
te 500.C00 de volume, iar a! cinematograUlor la 12.„ 
dintre care 5 se află în comunele suboîuonUe ora¬ 

şului. 
Şcoala populară de artă. Universitatea jaopnlaxa.. 

Universităţile muncitoreşti, lectoratele din întieprin- 
(ieri, instituţii şi cartiere, vin să completeze tabiou 
acestei activităţi, să satisfacă tot mai bine preferin¬ 

ţele si setea ele cultură a cetăţenilor. 
lin rol important în activitatea economică, în ri¬ 

dicarea nivelului de trai material şi cultuial al popu¬ 

laţiei, în modernizarea şi înfrumuseţarea oraşului 

l-a avui şi îl are Sfatul popular orăşenesc. Indiumat 
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şi sprijinit în permanenţă de Comitetul orăşenesc de 
partid, sfatul popular dovedeşte o preocupare tot 
mai atentă penru satisfacerea cerinţelor cetăţenilor. 
In ultimii patru ani au fost construite un număr de 
nouă unităţi comerciale şi de alimentaţie publică 
mari şi moderne. Cu ajutorul deputaţilor, al comisii¬ 
lor de temei şi al comisiilor de control obştesc, sfa- 
"lul popular a vegheat ca unităţile comerciale să des¬ 
făşoare un comerţ civilizat. A crescut de la an la an 
numărul autobuzelor şi autoturismelor pentru asi¬ 
gurarea transportului în comun al populaţiei- 

Realizări însemnate a obţinut sfatul popular şi 
în ceea ce priveşte gospodărirea şi înfrumuseţarea 

■oraşului. In afară de construcţiile industriale şi so- 
cial-culturale în oraşul Piteşti se înfăptuiesc nume¬ 
roase alte construcţii edilitare. In ultimii patru ani 
s-au pavat, asfaltat şi pietruit străzile pe o supra¬ 
faţă de 50.000 mp, reţeaua de apă şi canalizare s-a 
extins cu 24 de kilometri. 

In noile cartiere şi în preajma fiecărui bloc nou 
au apărut spaţii -verzi. Covorul verde al oraşului s-a 
mărit în această perioadă cu peste 40.000 mp. Pen- 
fru împodobirea oraşului, numai anul trecut s-au 
plantat un milion de flori şi mii de pomi ornamen¬ 
tali şi trandafiri. Parcurile „Argeş" şi „Trivale" care 
oferă locuitorilor adevărate clipe de odihnă şi recon- 
fortare după orele de muncă — sînt tot mai bine 
întreţinute. Pe noul şi elegantul stadion, cu 15.000 

■de locuri, suporterii piteşteni încurajează echipa lor 
favorită „Dinamo". In toate aceste realizări sfatul 
popular a avut sprijinul neprecupeţit al locuitorilor 
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Pe noul stadion al oraşului Piteşti. 

care au dat dovadă de o înaltă conştiinţă cetăţe¬ 
nească. Valoarea lucrărilor executate în anul 1964, 
prin munca patriotică a cetăţenilor, se ridică la peste- 
2.600.(X)0 lei. 



Aceasta este în mare imaginea nouă a 
oraşului Piteşti. In 19G5 şi în următorii ani 
tinereţea sa se va îmbogăţi cu noi şi minu¬ 
nate podoabe. Pe harta industrială a ora¬ 

şului _ se ;.ya consemna începerea construirii unei 
noi şi moderne unităţi, Uzina Chimică. In acest 
an va intra în funcţiune /Antrepozitul frigorific, 

■c_ye va crea condiţii optime pentru păstrarea mărfu¬ 
rilor alirnentare. In cartierul F'iteşti-sud, va începe 
cu intensitate construirea celor 4.000 de apartamente. 
Sînt prevăzute a fi ridicate noi construcţii social-cul- 
turale şi unităţi comerciale, extinderea termoficării, a 
debitului de apă şi a canalizării, modernizarea de noi' 
Sirăzi şi altele. 

★ 

Poporul nostru se află acum în apropierea unui 
eveniment politic de mare însemnătate: alegerile de 
deputaţi pentru Marea Adunare Naţională şi pentru 
slaturile populare care vor avea loc !a 7 martie. 

Acest eveniment găseşte ţara noastră mai fru¬ 
moasă şi mai bogată ca oricînd, în al cărei chip drag 
se oglindeşte hărnicia, priceperea şi devotamentul 
cu care oamenii muncii de la oraşe şi sate traduc 
în viaţă sarcinile trasate de partid şi guvern. 

„Este pentru noi toţi — arăta tovarăşul Gheor- 

ghe Gheorghiu-Dej la şedinţa de constituire a Con¬ 
siliului Naţional al Frontului Democraţiei Populara 

— un izvor de profundă satisfacţie faptul că ne pre¬ 
zentăm în faţa maselor de alegători cu un bilanţ 
deosebit de bogat şi însufleţitor. In istoria patriei 
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noastre cei patru ani care s-au scurs de la ultimele' 
alegeri se vor înscrie ca ani de mari succese în fău¬ 
rirea orînduîriî socialiste, în ridicarea Republicii 
Populare Romîne pe noi culmi ale progresului eco¬ 
nomic". 

Desfăşurarea campaniei electorale — adunările 
de propuneri a candidaţilor, întîlnirile dintre candi¬ 
daţi şi alegători, adunările şi mitingurile electorale 
— 'constituie o manifestare grăitoare a profundului 
democratism al orînduirii noastre — cea tnai de¬ 
mocratică din cîte a cunoscut poporul nostru de-a 
lungul istoriei sale. 

In faţa urnelor se vor înfăţişa atît oamenii cu 
părul cărunt, care au cunoscut ofensa farsei electo¬ 
rale burgheze, precum şi tinerii care votează pentru 
prima oară. Cu toţii însă bucuroşi de marile înfăp¬ 
tuiri şi mîndri de a ne şti liberi şi stăpîni pe propria 
soartă si pe roadele muncii noastre, cu toţii sîntem 
pe deplin încrezători în justeţea politicii partidului 
care ne conduce cu grijă spre un viitor minunat. 

Pentru tot ceea ce s-a înfăptuit în ţara noastră 
sub conducerea înţeleaptă a Partidului Muncitoresc 
Romîn, pentru persoectivele minunate care ni se 
deschid, vom vota din toată inima, candidaţii Fron¬ 
tului Democraţiei Populare. 



Votînd candida|îî 

FRO]¥TrLUI 
DEMOCR4ŢIEI 
POPULARE 

votaţi pentru înflorirea 

patriei noastre socialiste, 

penfru bunăstarea poporului, 

pentru pace! 


