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STOP „ALIANŢELOR PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ”!
La 20 octombrie, la Bălți, a avut loc mitingul organizat de Partidul
Socialiştilor împotriva guvernării de 9 ani a actualului regim şi în sprijinul
candidatului PSRM în circumscripţia uninominală nr. 9.
Candidatul numit este Alexandr USATÎI.
La miting au participat peste o mie de persoane.

VLAD BATRÎNCEA:

ASTĂZI POT EXISTA DOAR DOUĂ SITUAȚII – SAU PENTRU
ACEASTĂ GUVERNARE ANTISOCIALĂ SAU PENTRU SOCIALIŞTI!
Astăzi, ei au mers şi mai departe
încercînd să lichideze statalitatea moldovenească. În coaliţia antisocială de
guvernămînt s-au adunat, acum, deputaţi care vorbesc despre integrare europeană. Şi alţi reprezentanţi ai aceloraşi
formaţiuni politice, care au fost şi ei
parte a Alianţei pentru Euro, în prezent
se dau drept „opoziţie”.
Noi spunem „NU!” acestui teatru de
păpuşi, noi spunem „NU!” marionetelor. Toţi cei care au fost la putere în
aceşti ultimi nouă ani trebuie să plece.
Astăzi, pot exista doar două situații
– sau pentru această guvernare antisocială, sau pentru socialişti. Orice votare împotriva socialiştilor este o votare
În ultimii nouă ani de zile, acest re- pro-Plahotniuc. Unica alternativă sînt
gim antisocial a distrus toate speranţele socialiştii. Unicul partid al poporului!
oamenilor. Ei au închis şcoli, au lichidat
grădiniţe de copii, spitale, primării. De
Vlad BATRÎNCEA
Secretarul executiv
fapt, ei au lichidat încrederea oamenilor
al PSRM
în propriul viitor şi în viitorul ţării lor.

Alexandr USATÎI

Cu 9 ani în urmă ne-au promis
o „istorie de succes”, dar am ajuns
la o „istorie a declinului”!
De-a lungul acestor nouă ani, la putere s-au aflat diferite alianțe. De la unu la
șase. Toate acestea au condus în cele din
urmă la instituirea unui regim oligarhic
în Moldova. Acest regim, la rîndul său, a
devenit cel mai crud și inuman față de
locuitorii țării. În acești nouă ani, la Bălți
s-au închis Combinatul de alimente, SA
Produse cerealiere, SA Flautex, filialele
băncilor din care au scos miliardele de
lei. Majoritatea întreprinderilor locale
și-au redus indicatorii economici, reducînd numărul angajaților pentru a
nu falimenta. Toate acestea au afectat
nu numai locuitorii din Bălți, ci și locu-

itorii satelor din jur. Recent, am urmărit
o emisiune cu speakerul Parlamentului, Andrian Candu, care a încercat să
hipnotizeze audiența spunînd povești
despre o „istorie de succes”. Dar expresia feței sale a vorbit de la sine, el însuși
nu crede în ceea ce spune. Noi, oamenii
din Moldova, nu avem ce aștepta de la
această alianță oligarhică. La sfîrșitul
lunii septembrie, la Bălți a fost în vizită
șeful misiunii europene în Republica
Moldova, Peter Michalko. În cadrul unei
întîlniri cu reprezentanții autorităților
locale, mediului de afaceri, simpli
orășeni, Michalko a recunoscut că în

Moldova înflorește corupția, avem
situație catastrofală în educație și sistemul medical, iar populația este impusă
să plece din țară. Și asta după ce, acum
9 ani, ne-a fost promisă o „istorie de
succes”. Și s-a dovedit o „istorie a declinului”. Nu merităm să trăim în astfel de
condiții. Noi putem crea și putem opri
acest haos. Singurul partid care este
pregătit pentru aceasta este Partidul
Socialiștilor din Republica Moldova. Și
noi toți împreună vom face acest lucru
la alegeri, votînd atît pentru PSRM, cît și
pentru candidații propuși de socialiști.
Moldova are viitor!

9 ANI DE HAOS! DESTUL!

2
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SOCIALIŞTII – PARTID AL POPORULUI!
REZOLUŢIA MITINGULUI DIN MUNICIPIUL BĂLȚI
20 octombrie, 2018
Situaţia social-economică şi cea
politică din Republica Moldova
continuă să degradeze într-un mod
dramatic. În ciuda tuturor asigurărilor din partea Guvernului, în ţară
continuă să se intensifice criza economică şi socială.
În perioada ultimilor 9 ani,
guvernarea a promovat o politică
de jaf în raport cu regiunile ţării
noastre. Continuă să fie închise
întreprinderile. Populaţia aptă de
muncă continuă să plece din țară în
căutarea unui loc de muncă.
Într-o situaţie dezastruoasă
s-au pomenit cele mai defavorizate categorii ale societăţii –
pensionarii, familiile numeroase
şi cele monoparentale, persoanele
cu nevoi speciale. Majorarea preţurilor la produsele alimentare, la
medicamente, serviciile comunale
face imposibilă procurarea de produse alimentare şi medicamente de
primă necesitate.
Continuă să se închidă şcoli,
grădiniţe de copii, instituţii medicale. Reforma administrativă,

ţară, în loc să fie predată istoria ţării noastre, continuă predarea unei
discipline străine nouă – istoria românilor. Nastingherit își desfășoară
activitatea organizaţiile care militează pentru anexarea ţării noastre
la România. Un exemplu revoltător
în acest sens sunt aşa zisele „Declaraţii despre unire”, adoptate de

ÎNDEMNĂM LOCUITORII SĂ SE
UNEASCĂ ÎN JURUL CANDIDATULUI
NOSTRU ŞI AL PROGRAMULUI SĂU
POZITIV DE TRANSFORMARE ŞI
DEZVOLTARE A ŢĂRII NOASTRE
ŞI A FIECĂREI REGIUNI ÎN PARTE
promovată de Guvern, va duce la
lichidarea raioanelor şi, respectiv,
la închiderea spitalelor şi clinicilor
raionale. Unul din rezultatele distrugerii sistemului de sănătate din
Moldova l-a reprezentat răspîndirea rujeolei şi a altor epidemii periculoase.
Multiplele iniţiative sociale,
promovate de Preşedintele Republicii Moldova şi Partidul Socialiştilor, sunt blocate de majoritatea parlamentară şi Guvern,
care execută cu smerenie voinţa
oligarhilor şi a instituțiilor financiare internaţionale.
Totodată, eurounioniştii aflaţi
la putere în ţară au luat cursul spre
lichidarea deschisă a statalităţii
Republicii Moldova. În şcolile din

9 ANI

consiliile mai multor localităţi din
ţară. În prezent, guvernarea și așazisa opoziție pro-europeană promovează proiectul de modificare
a Constituţiei care prevede excluderea din Legea Supremă a glotonimului „limba moldovenească”
şi substituirea acestuia prin cel de
„limba română”, ceea ce înseamnă
renunţare la limba strămoşilor noştri.
În loc să unească ţara, autorităţile şi aşa-numita opoziţie
pro-europeană fac totul pentru
a-i dezbina pe cetățeni. În pofida
statutului de neutralitate, consfinţit
în Constituţia ţării, Moldova este
forţată să adere la blocul militar
NATO.
În loc să facă ţara deschisă atît

pentru Occident, cît şi pentru Est,
guvernarea construieşte o nouă
„cortină de fier” pe direcţia estică.
În loc să îmbunătăţească relaţiile cu
Rusia – partenerul nostru strategic
– în loc să atragă investiţiile necesare pentru dezvoltarea economiei
şi crearea de noi locuri de muncă,
regimul organizează o campanie
antirusească agresivă.
Lipsind poporul ţării de dreptul
constituţional la libertatea de informare din orice sursă, autorităţile au
interzis difuzarea emisiunilor de
ştiri şi a celor informativ-analitice produse în Rusia. Introducerea
în Constituţie a dispoziţiei privind
obligativitatea vectorului European
va fi o lovitură dură adusă principiilor democratice de libertate de exprimare şi pluralism de opinii.
Aşa-zisa opoziţie pro-europeană, prin viziunile sale, nu se
deosebeşte prin nimic de actuala guvernare şi intenţionează să
promoveze aceeaşi politică antisocială. Partidul Liberal-democrat
a făcut parte din cele cinci coaliţii
pro-europene alături de Partidul

EUROUNIONIŞTII AFLAŢI LA
PUTERE ÎN ŢARĂ AU LUAT CURSUL
SPRE LICHIDAREA DESCHISĂ A
STATALITĂŢII REPUBLICII MOLDOVA

SUTE DE ŞCOLI ÎNCHISE!
CETĂŢENII PĂRĂSESC MASIV ŢARA!
SUTE DE MII DE PENSIONARI SĂRACI ŞI SALARII MIZERE
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Democrat, iar liderii aşa-numitului
protest civil – Maia Sandu şi Viorel
Cibotaru – au deţinut, în coaliţiile
pro-europene, funcții înalte de stat.
În acest mod, ei sînt complicii direcţi ai guvernării criminale a ţării,
începînd cu anul 2009.
Astăzi, unicul partid care acţionează în interesele majorităţii
absolute a poporului Moldovei
este Partidul Socialiştilor din
Republica Moldova. Principiile de bază ale PSRM corespund
aspiraţiilor majorităţii cetăţenilor
ţării noastre: trecerea la forma de
guvernare prezidenţială, păstrarea
statalităţii moldoveneşti şi a limbii
moldoveneşti în Constituţie, pacea
interetnică în ţară, statutul neutru al Moldovei pe arena internaţională, relansarea parteneriatului
strategic cu Rusia, echitatea social,
apărarea Ortodoxiei şi a valorilor
tradiţionale.
Noi, locuitorii din Bălți și
Fălești, ne exprimăm sprijinul
plenar pentru Preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon,
ales prin vot direct de popor, pentru iniţiativele sale politice şi sociale, cît şi pentru Partidul Socialiştilor din Republica Moldova care îl
susţine.
Noi susținem înaintarea domnului Alexandr Usatîi în calitate
de candidat în circumscripţia
noastră uninominală. Domnia
sa este o persoană de încredere,
care se bucură de stimă şi respect
în raionul nostru, care nu va trăda
interesele locuitorilor din raionul
nostru.
Îndemnăm locuitorii raionului nostru să se unească în jurul
candidatului nostru şi al programului său pozitiv de transformare şi dezvoltare a ţării noastre şi
a fiecărei regiuni în parte.

NU

„ALIANŢELOR PENTRU
INTEGRARE EUROPEANĂ”!
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Alexandr USATÎI

CANDIDATUL PSRM

LA FUNCŢIA DE DEPUTAT ÎN CIRCUMSCRIPŢIA UNINOMINALĂ NR. 9

DATE BIOGRAFICE

DATA NAȘTERII:

14.08.1966 Moldova
STUDII:
Scoala:
1973-1983
Școala medie Nr.2 din Bălți

EXPERIENŢA DE MUNCĂ:

Domeniul ocupational:
Pedagog- Desciplini tenice;
Magistru-Relații publice locale;
Locul de munca la moment: Președintele organizației teritoriale al Partidului
Socialiștilor din RM; Consilier al Consiliului Municipal Bălți.
Locuri de munca in trecut:
1989-1994 Profesor la Școala- Internat din Bălți;
1994-1999 Vicedirector al Școlii- Internat din Bălți;
2000-2007 Directorul școlii Nr.12 (la mom. Liceul “ Maiakovschii V ”;
2003-2007 Conselier municipal, Președintele Comisiei Specializate;
2007-2015 Viceprimar al mun.Bălți pe probleme sociale, învățămînt, tineret
și sport, cultură, sănătate, serviciul civil și evidența militară, relații interetnice.

Universitatea:
1983 - 1985
Institutul Politehnic
„Serghei Lazo” din Chișinău
1987 - 1991
Institutul Pedagogic
„Alecu Russo” din Bălți
2007 - 2010
Academia de Administrare
Publică de pe lîngă
Președintele RM

ACTIVITATEA ÎN CADRUL PARTIDULUI SOCIALIŞTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

2016 - pînă în prezent Președintele Organizației Teritoriale al PSRM din mun.Bălți.

ZINAIDA GRECEANÎI:

BOGDAN ȚÎRDEA:

ACTUALA GUVERNARE ÎȘI PREZINTĂ
EȘECURILE DREPT REUȘITE

VIITORUL REPUBLICII MOLDOVA ESTE ÎN MÎINILE NOASTRE!

Fiecare națiune a
avut vremuri mai grele.
În Europa, au fost 400
de ani de inchiziție,
în Rusia au fost 200
de ani de jug tătaromongol, iar Moldova a
avut 9 ani de conducere a alianței oligarhice
proeuropene. 9 ani de
sărăcie și fărădelege,
de dictatură și totalitarism. Cîndva, în anii
89-90, Moldova avea
cea mai mare întreprindere metalurgică
din Europa - Uzina
metalurgică din Rîbnița. Astăzi, aceasta lucrează la jumătate de
randament. Odată am avut cea mai mare companie producătoare
de televizoare - Alfa. Astăzi aceasta este distrusă. Odată am avut
cea mai mare livadă din Europa - « Память Ильича «. Astăzi nu
a mai rămas nimic din aceasta. Cîndva am fost una dintre cele
mai dens populate republici din Uniunea Sovietică. Astăzi, în jur
de 108 persoane fug zilnic din «Moldova europeană». O astfel de
Moldovă europeană ne-au construit. Acum, ei vor să distrugă tot
ce a mai rămas: pînă la ultima școală, ultima întreprindere, pînă
la ultimul moldovean. Motto-ul lor în aceste alegeri este: noi am
distrus trecutul vostru, distrugem prezentul și dorim să vă distrugem și viitorul. Nu suntem de acord cu asta. Nu vom permite acest
lucru. Noi spunem astăzi cu fermitate și încredere - Moldova are
viitor!

Poporul este disperat, oamenii așteaptă următoarele
alegeri, iar dacă PSRM nu va
cîștiga alegerile parlamentare, ei pur și simplu vor pleca din țară. Sute de oamenii
pleacă zilnic din RM, acest
lucru este un pericol enorm
pentru țara noastră. La mitingurile de protest organizate
de PSRM se adună oamenii
cărora nu le este indiferentă
soarta țării. Mă bucur să văd
o asemenea echipă numeroasă și atît de puternică. Cei
prezenți la aceste mitinguri
au o misiune specială, de a
răspîndi informația în fieca-

re casă, fiecărui cetățean a l
Republicii Moldova. Trebuie
să înțeleagem cu toții că destinul RM depinde de fiecare
dintre noi. Pe 24 februarie,
trebuie să facem alegerea
corectă, să votăm Partidul
Socialiștilor, să renunțăm
odată la acest regim despotic! Mă bucur că în țara
noastră mai sunt oameni cărora nu le este indiferent viitorului țării, viitorul acestui
neam, celor care au mai rămas în RM.
Zinaida GRECEANÎI
Preşedintele PSRM

Bogdan ȚÎRDEA,
deputat în Parlamentul
Republica Moldova

2009 – 2018! DESTUL!
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