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La începutul primăverii acestui an, oamenii muncii din re¬ 
giunea noastră se vor prezenta în faţa urnelor de votare pentru 
a alege deputaţi în sfaturile populare —- organe, locale ale 
puterii de stat, organe ale dictaturii proletariatului. Acest e- 
veniment de seamă este intîmpinat cu mare bucurie de toţi 
cei ce muncesc. Ei ştiu că voiul pe care îl vor da cu încredere 
candidaţilor Frontului Democraţiei Populare va fi un vot pen¬ 
tru continuarea mai deparie, cu mai mult avînt, a luptei pentru 
construirea socialismului, va fi un vot dat pentru înflorirea re 
giunii noastre, pentru continua făurire a unor condiţii de trai 
din ce în ce mai bune. 

Ziua de 2 martie 1958 constituie un prilej do trecere în 
revistă a realizărilor obţinute pînâ acum sub înţeioapta con¬ 
ducere a Partidului Muncitoresc Romîn şi cu sprijinul frăţesc, 
multilateral, al marelui popor sovietic. 

Oricine va privi astăzi harta economică a regiunii noastre, 
va putea să constate cu îndreptăţită bucurie şi mîndrio cetă¬ 
ţenească măreţele prefaceri ce au avut loc în anii regimului de 
democraţie populară, Sîniein Îndreptăţiţi să afirmăm că re¬ 
giunea noastră nu mai este „eminamente" agricola. In ana' 
regimului democrat-popuiar au fost create în regiune zeci de între¬ 
prinderi industriale cu greutate specifică în economia naţio- 
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ixalâ şi au fost lărgite vechile întreprinderi care prin actul 
naţionalizării au devenit bunuri ale întregului popor. Au luat 
fiinţă în acest timp noi ramuri industriale ca; industria petro¬ 
liferă, chimică, industria de construcţii, industria de prelucra¬ 
re a lemnului, industria bunurilor de larg consum etc. .şi s-:i 
dezvoltat considerabil industria carboniferă, metalurgică, de 
ţransporturi etc. Ne mîndrim că dintr-o regiune în 
economia căreia locul de frunte îl deţinea producţia agricolă, 
am devenit astăzi o regiune în care aproape 55 la sută din 
totalul producţiei îl ocupă producţia industrială. Dacă în anul 
1938 în regiune funcţionau doar 19 fabrici slab utilate, în ani: 
puterii populare numărul întreprinderilor s-a ridicat la 97, 
.Schelele petrolifere, fabrica de tananţi „Argeşul" Piteşti, IMS- 
Cîmpuiung, UlL-urile, fabricile de sucuri şi marmeladă de la 
Băiculeşti şi Rîureni, noua fabrică de cherestea de la Curtea 
de Argeş, fabrica de placaj de la Rm. Vîlcea, uzina metalur¬ 
gică de la Cobbaşi, combinatul chimic de la Govora (aflat 
în construcţie), fabrica de oxigen de la Bascov şi multe, alte 
unităţi industriale sint create în anii de epocale victorii spic 
care ne-a condus încercata noastră avangardă, Partidul Mun¬ 
citoresc Rom in. 

Ace.ste succese sint totodată rodul măreţ al trainicii prietenii’ 
statornicite intre poporul nostru şi popoarele ţărilor socialiste 
în frunte cu Marea uniune Sovietică, sînt rodul relaţiilor eco¬ 
nomice stabilite cu toate ţările iubiloare de pace. Pentru ob 
ţinerea rnarnor succese pe drumul dezvoltării industriale u 
regiunii Pile,şli, oamenii niuncn din fabricile şi uzinele re¬ 
giunii noastre n-au prcc.ipeiit tuci un efort. Conştienţi că mun¬ 
cesc pentru ei înşişi, ntunciioni, tehnicienii şi inginerii au des¬ 
făşurat cu avint mereu sporit întrecerea socialistă pentru -t 
produce mai mult. iiuu bun şi mai ieftin. In cadrul întrecerii 

depus tot taientui, capacitatea şi priceperea lor în organizarea 
jsioducţiei. Aceasta a făcut posibilă o creştere vertiginoasă a 
pioducţiei ,şi productivităţii muncii şi o reducere substanţială 
a preţului de cost pe unitatea de produs. Anul trecut, de pildă, 
peste 60 de întreprinderi din regiunea noastră au îndeplinit 
planul anual de producţie cu mult înainte de termen, dînd 
patriei însemnate economii băneşti peste plan. Dacă vom face 
unele comparaţii, observam că la sfîrşitiii anului 1957 pro¬ 
ducţia de confecţii, a mregistral o creştere de 114,9 la sută 

!aţ.a uf anul 1955, 'iar producţia industriei locale a crescut in 
!955 ou 114,2 ia sula laţa de anul 19-50 şi cu 14 la suta în 
IJo/ ooiiiparatn cu 1955. Petroliştii schelei de extracţie Cobia 
vu exirjs pesit- sarcina de plan. anul trecut, peste 40.000 tone 
de ţiţei, iar minerii drn bazinul carbonifer Scliilu-Goleşti şi-au 
‘;*{-dţu plănui anual de producţie cu pe.stc 12.000 tone de 

Al ti, desigur, o greşeală dacă n-am sublinia că reaiiză- 
iiic ia care ne-am referit pînă acum au fost posibile datorită 
abnegaţiei de care au dat dovada colectivele de muncă din 
iritreorindertle noastre. Acest eroism este o expresie a noii ati¬ 
tudini faţă de muncă, a hotărîrii ferme cu care luptă munci¬ 
torii, tehiiicienis şi inginerii din întreprinderile noastre pentru 
Iradncei^a în viaţa a măreţelor sarcini trasate de partid şi 
guvern în domeniul dezvoltării industriale a patriei noastre. 

In trecut au existat în patria noastră numeroşi muncitori şi 
tehnicieni capabili să contribuie la perfecţionarea tehnicii. Con- 
riiţiiie vitrege în care au trebuit să-şi ducă activitatea, au înăbuşit 
spiritul lor creator. In regimul de democraţie populară, altfel 

stau lucrurile. Iniţiativa creatoare este stimulată. Inventatorii, 
inovatorii şi raţionalizaiorii sînt încurajaţi şi retribuiţi pe bază 
de lege pentru aportul ce-1 aduc Ia perlecţionarea proceselor 



tehnologice şi ia mai buna organizare a producţiei. Peste 6.500 
de inovatori din regiunea noastră au primit în ultimii anî im¬ 
portante sume de bani, ordine şi medalii pentru contribuţia a- 
dusă la înnoirea tehnicii. Brigadieri ca Vasile Duţă, Ion Soare, 
Tiraoftei Prunache şi Vasile Oproiu de la trustul de foraj Piteşti 
au fcst distinşi cu Ordinul muncii clasa a ll-a şi a IlI-a' pentru 
succesele obţinute în sporirea vitezelor de forare prin foiosirea 
metodelor de lucru sovietice. 

r'Iu ex:stâ cetăţean al regiunii noastre care să nu fi auzit 
de realizările obţinute de tovarăşul Alexandru Chîru. strungar 
la uzinele „Vasile Tudose" din Colibaşi, în domeniul prelucrării 
rapide şi intensive a metalelor. Prin folosirea metodei Bîkov- 
Boitkievici şi a unui complex de inovaţii proprii, tovarăşul A- 
lexandru Ciuru obţine zdnic o depăşire a normelor de lucru de 
159 la sută. 

Despre aslfel de realizări nu putea fi 'vorba în anii stă- 
pinirii burgliezo-moşiereşti. Muncitorii nu erau interesaţi să 
sporească profilurile capitaliştilor şi de aceea nu manifestau in- 
icres faţă de creşterea productivităţii muncii, faţă de îmbunătă- 
ţnea continuă a tehnicii. Numai într-o ţară în care clasa munci¬ 
toare a alungat pe capitalişti din fabrici şi lucrează penlru sine 
pot exista oameni de felul celor pe care i-am prezentat. 

* 

Creşterea şi întărirea neîncetată a ^industriei socialiste a 
dib la ridicarea necontenită a nivelului de trai al oame.niior 
muncii din regiunea noastră. Statul cheltuieşte sume tot mai 
maii pentru satisfacerea trebuinţelor sociale ale maselor mun¬ 
citoare. Mii de oameni ai muncii din regiunea noastră îşi pe¬ 
trec concediile de odihnă in localităţi balneare şi climaferice 
pc cheltuiala statului, primesc ajutor şi fratameni medical 
gratuit, îşi ridică calificarea profesională în mod gratuit.. 
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, Numai în anul ce a trecut au fost la odihnă, în staţiunile 
[ de la munie sau de Ia mare, aproape 4..500 de petrolişti, 2.000 
’ metalurgişti şi peste 20.000 de salariaţi din alte ramuri de 
; activitate. 

1 In diferite centre ale regiunii s-au construit orăşele mun- 
_ citoreşti. Cine nu a auzit vorbindu-se despre orăşelele petro- 
j iiştiior de la Valea Caselor şi din raionul Vedea, despre ora- ' 

şui minerilor din Sc.liitu-Goleşt'i, sau cartierele minerilor de 
la Qodeni şi Poenari, blocurile muncitoreşti din Piteşti şi Rm. 
\’î!cea, colonia metalurgiştUor de la Ştefăneşti etc. 

în centrul politicii statului nostru democrat-popular, pro¬ 
blema îmbunătăţirii continue a- condiţiilor de muncă şi de trai 
ocupă un loc important. In trecut nici nu putea fi vorba de 
aşa ceva. Ce le păsa patronilor că muncitorii se îmbolnăveau 
i;i mureau pe capete, sau erau accidentaţi şi-şi pierdeau capa¬ 
citatea de muncii? Cînd la 'atelierul metalurgic al iui Nich't din Pi- 
te.şti, un muncitor a fost prefăcut în scrum din cauza unui incendiu, 
iar alte cîteva zeci au rămas infirmi pentru o viaţă întreagă, 
patronul s-a exprimat astfel; 

„.A murii un muncitor, ei şi! Asta înseamnă o piine mai 
mult“. 

Iu reginuii biirghezo-moşiercsc, oamenii muucii, istoviţi 
de munca grea, bolnavi sau accidentaţi, erau aruncaţi pe dru¬ 
muri deoarece patronii nu mai puteau stoarce un profit de pe 
urma lor. Ani de-a rîndiil plăteau muncitorii cotizaţii Ia asi¬ 
gurările sociale, dar ne este cunoscut că atunci cînd nevoia 
îi împingea să ceară ajutor medical, erau refuzaţi şi nu se 
alegeau cu nimic. Imensele fonduri stoarse de pe spinarea 
muncitorilor se strîngeau an de an în buzunarele afaceriştilor 
capitalişti sau ale funcţionarilor din aparatul de stat burghez. 
.Asistenţa medicală a populaţiei muncitoare de la oraşe şi sate 
tra ca şi inexistentă. Aşa poate îi explicat faptul eă odinioară, 

7 



în tara noastră, la fia;are mie de locuitori mureau anual 20 
<lin cauza bolflor, la fiecare 100 de copii mureau anual 19-21. 

Altfel stau lucrurile astăzi. Statuii oamenilor muncii a 
ridicat grija faţă de om la rangul de lege. Una din pîrghiile 
pulernice de care statiţl democrat-popular se foloseşte pentru 
imbunătăţirea vieţii celor ce muncesc o constituie asigurările 
sociale. 

In ţara noastră muncitorii şi funcţionari* sînl scutiţi de 
orice taxă sau cotizaţii pentru asigurările sociale. Pe baza 
contribuţiilor vărsate de întreprinderi în bugetul asigurărilor 
sociale, acesta creşle an de an în raport cu creşterea venituri- 
ior statului. Datorită asigurărilor sociale, muncitorii patriei 
noastre se bucură împreună cu familiile lor de asistenţă medi¬ 
cală gratuită. 

In regiunea noastră munciilorii au la dispoziţia lor o reţea 
vastă de dispensare, spitale, farmacii, puncte sanitare, sta¬ 
ţiuni balneare şi case de odihnă unde sint îngrijiţi în mod 
gratuit. De asemenea, asistenţa medico-santtară se acordă în 
mod gratuit. Bolile profesionale, care în regimul burghezo 
moşieresc făceau ravagii în rîndul muncitorilor, au dispărut 
şi astăzi ni se pare curios dnd auzim de cîte un astfel dc caz. 

Prin grija statului, in întreprinderi funcţionează inspectori 
obşteşti de protecţie a muncii, care, cu ajutorul muncitorilor, 
veghează ia aplicarea măsurilor de protecţie a muncii şi luptă 
pentru prevenirea accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale. 
La maşini sînt instalate dispozitive pentru apărarea contra ac¬ 
cidentelor tehnice, s-au instalat ventilatoare în vederea rege 

nerării aerului, sudorii electrici şi autogenî, folosesc măşti 
(sudorii electrici' folosesc şi mănuşi) speciale, lucrătorii care 
muncesc în condiţii toxice primesc antidoturi, iar în vede¬ 
rea uşurării eforturilor fizice s-au mecanizat procesele grele 

\ 
I 
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de muncă. Iată numai cîteva din principalele măsuri luate de 
statul nositu pentru apărarea sănătăţii muncitorilor. 

Prin asigurâriie sociale, statul nostru acordă familiei 
muncitorului, mamei ,şi copilului o grijă deosebita. Femeile 
gravide din cîmpul muncii se bucură de concedii de materni¬ 
tate plătite, înainte şi după naştere, ajutoare de alăptare pre¬ 
cum şi ajutoare pentru procurarea rufăriei copilului. S-au creat 
numeroase centre de lapte şi case de naşteri, creşe şi cămine 
de zi, totodată statul nostru plăteşte anual sub formă de aju¬ 
tor familial şi alte ajutoare, importante sume de bani, Numai 
in cursul anului 1957 s-au plătit astfel de ajutoare în sumă 
de 3.292.000 lei. Datorită acestor mă.suri aplicate de statul 
democrat-popular, mortalitatea infantilă a scăzut în ţara noa.s- 
tră cu peste 50 la sută faţă de trecut 

In Republica Populară Romînă grija faţă de oamenii 
muncii îşi găseşte, expresia nu numai în asistenţa medicală 
dată bolnavilor, ci chidr şi în lupta pentru preîntîmpinarea 
inibr.lnavirilnr. !n acesl scop, stalul chelluieşie, anual impor¬ 
tante -urne de ban* pentru aliraenfaţia dietetică, cura de ape. 
mineraiî'. medicale ele. Incepînd clin anul 1952 au luat fiinţă 
pe lingă marile intreorinderi sanatorii de noapte. Astie.l de 
instituţii sînl nes-uitascuie in ţanle capitaliste. In aceste sana¬ 
torii tnunciforii .sini iugrijiţi cu deosebita aîenlie, fără a f> 
scoş! din procucite. 

.t.tunci eînj un miincilor a atiii.s limita de virsla prevăzuta 
de ipge sau şi-a pierdut temporar ori definitiv capacitatea 
de n munci, statul ii asigura pensia şi toate drepturile băneşti 
•italiilile pe baza legislaţiei niuncitoreşli. lată numai cîUiva 
reaiitaţ! pe care. tiamcnii muncii din tara noasira le simt, 
k- apreciaza şi se bucură de Uc. 

plătească rim saiardle ior mizere impozite grele pentru fib- 



mentarea bugetelor de război, nu se poale vorbi despre astfel' 
de măsuri existente în ţara noastră, pentru ocrotirea vieţii 
celor ce muncesc. In SUA, de pildă, nu există asigurări so¬ 
ciale. In Franţa, patronii reţin din salariile muncitorilor mai 
mult de 6 ia sută pentru asigurările sociale, care în fapt sînt 
ca şi ine-ristente. Aproape 40 de milioane de americani locu¬ 
iesc în regiuni unde nu există asistenţă medicală permanentă. 
Din cei peste două malioane şi jumălate de muncitori acciden- 
iaţi în anul lOf)? în SUA, peste 530.000 au rămas muritori de 
foame, fiind incapabili de muncă din cauza infirmităţilor cit 
care au ramas. Vom înţelege şi mai uşor cit de grea este viaţa 
muncitorului american, dacă ţinem .seama de faptul ca costul 
unei operaţii în spitalele americane variază între 200—700 
de dolari, în timp co voniliil anual a peste jumătate din popu¬ 
laţia Americii nu atinge 2.000 de dolari. .-Xceasta e.stc situa¬ 
ţia oamenilor munca în .,raiul“ american, unde bugetul pre¬ 
vede aproape. 80 la sută din cheltuieli pentru înarmare şi 
mai puţin de 1 la sută pentru ocrotirea sănătăţii publice. 

In ce priveşte învăţămîntul în ţara noastră, avem de fă¬ 
cut constatări eii care, pe drept cuvînt, ne putem mîndri. in 
anii regimului democrat-popular s-au construit în regiunea 
noa.stră 161 de şcoli noi. La Piteşti .şi la Rm. Vîlcea s-au în¬ 
fiinţai şcoli de arte, iar în cuprinsul regiunii activează 331 
şcoli de 7 ani (în regimul burghczo-moşieresc funcţionau doar 
65 de gimnazii plasate la oraşe). In total in regiune activează 
1545 unităţi de învăţamînt, faţă de 1132 cîte existau în anul 
1938. In fiecare întreprindere e.xistă şcoli dc minim tehnic care 
ajută muncitorilor să-şi ridia; permanent calificarea profesio- 
nâlâ. Alături de aceste şcoli, cabinetele tehnice şi cercurile 
A.SIT dau un ajutor eficace munciforilor, tehnicienilor şi «igi 
nerilor în ce priveşte însuşirea şi aplicarea tehnicii avansate. 
Datorită sprijinului primit din partea comitetului de partid. 

cabinetul tehnic din bazinul carbonifer a reuşit să desfăşoare 
o activitate rodnică pentru care a fost di.sUns cu steagul de 
fruntaş pe ramură de producţie în munca de inovaţii şi gene¬ 
ralizare a experienţei tehnice înaintate. Activitate fructuoasă 
desfăşoară şi cabinetele tehnice din schelele petrolifere, între¬ 
prinderile forestiere, uzinele metalurgice şi alte şantiere in- 
riusiriale din regiunea noastră. Cercurile ASIT, îndrumate tot 
timpul de filiala ASIT Piteşti, aduc o contribuţie preţioasă, 
prin propaganda tehnică ce o desfăşoară, la răspîndirea expe¬ 
rienţei înaintate în rîndurile muncitorilor, tehnicienilor şi ingi¬ 
nerilor 

■Sute de muncitori din regiunea noastră frecventează 
cursurile .serale ale şcolilor medii teoretice sau urmează fără 
frecvenţă cursurile şcolilor medii teoretice şi profesionale, fa 
cultăţi ete. In afară de acestea, anul trecut a luat fiinţă la 
Piteşti .şcoala medie muncitorească ale cărei cursuri .sînt frec¬ 
ventate seral de sute de muncitori. Iată deci că învăţămîntul 
■— altădată instrument în mina claselor exploatatoare pentru 
educarea tinerei generaţii în spirit naţiona'bst — a devenii în 
regimul dc- democraţie populară o pîrghie puternică a sta¬ 
tului demociat-popular în lupta pentru con.struirea socialismu¬ 

lui. 
Grija de zi cu zi a partidului no.stru pentru educaţiîi oa¬ 

menilor muncii face din clasa muncitoare o clasă cultă, pu- 
iernicH prin conştiinţa ei tot mai ridicată, prin capacitatea tot 
mai mare de a conduce şi a înfăptui istorieae .sarcini alo con¬ 
struirii socialismului. Numeroasele mijloace de culturalizare 
puse. la indemîna oamenilor muncii de către statul democrat- 
pepuiar, miile de cluburi, colţurile roşii, bibliotecile .sindicale 
înzestrate cu milioane de volume, revistele şi ziarele în tiraje 
care cresc neeontenit-, cele peste 1.300 formaţii artistice de cor, 
teatru şi dans, casele de cultură, Teatrul de Stat din Piteşti 
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şi cinematografele fac să pătrundă în viaţa oamenilor muncii 
cu şi mai multă putere lumina ştiinţei şi culturii şi le căleşte 
permanent voinţa lor de a lupta pentru o viaţă mai bună. 

Revoluţia culturală, care se desfăşoară cu succes în pa¬ 
tria noastră, înarmează pe oamenii muncii cu pregătirea şi 
capacitatea necesară pentru a fi luptători neînfrînţi pe froii- 
tui desfiinţării exploatării omului de către om, pe frontul con- 
siruirai socialismului. In noua noastră literatură, pictură, sculp¬ 
tură în lucrările muzicale ale compozitorilor noştri, ocupă un 
loc central viaţa, năzuinţele şi lupta oamenilor muncii diii 
ţara noastră. Romane ca: „Mitrea Cocor", . (M. Sadovcanu;. 
...Pasărea furtunii", (P. Dumitriu), „Bărăgan", (V. Em. Galan), 
• Pline alhfi”. (D, Mircea); volumele de versuri: „Mărul de 
lingă drum". (M Beniuc), „1907", (T. Arghezi) şi altele 

islori..d, dU 1,1 dispoziţie operele scriitorilor, îşi exprimă în mod 
c.dic paierde ior şi contribuie astfel şi ei la îndrumarea ariei 
pe un diuin consecvent revoluţionar, fn cercurile literare din 
oiciştle l’Utfşli, Gaeşti, Cîuipulung, Rni. Vîlcea, Curtea de 
.i\igeş Şi Slatina, alături de inlelecluali cinstiţi, activează şi 
miincroşi muncilon. ucenici în ale scrisului, care primesc în- 
Urumaii în ceea ce priveşte activitatea pe frontul cuvîntului 
scris 

Sini multe Înfăptuiri realizate in aceşti ani pe tărînml 
culturii. Puţinele noastre referiri sint în măsură, credem, să 
atatc cititorului cum se realizează în fapt previziunea marelui 
eascăl ai clasei muncitoare Karl Marx, care a spus că omul 
societăţii stKialiste va fi omul unei înalte cultuţi. 
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Pentru traducerea în viaţă a acestei învăţături, partiduf 
nostru şi statul democrat-popular nu precupeţesc nici un efort 
în lupta ce o desfăşoar.ă 

Ne cuprinde un sentiment de îndreptăţită mîndrie cînd tre¬ 
cem în revistă realizările obţinute în anii regimului de demo- 
creaţie populară. Dacă privim pe harta oraşului Piteşti, de pildă,, 
observăm, nu fără bucurie, eă bătrînul oraş, pitit prin-, 
tre dealuri, cu fiecare zi nouă, capătă o altă înfăţişare. Numeroa¬ 
se edificii .s-au construit şi amenajat în anii pu¬ 
terii populare la Piteşti: Teatrul de Stat „A- 
lexandru Davila", parcul „Vasile Roaită", zeci de străzi re¬ 
făcute, numeroase' blocuri şi loc<uinţe muncit!ore,şţi', o reţea 
vastă de magazine şi unităţi comerciale, introducerea gazelor' 
de sondă, sint doar cîteva din măreţele realizări ale anilor 
aceştia — anii puterii populare. De asemenea, se lucrează 
intens la construirea noulm cinematograf. Casa de cultură de 
ia Găvana, Casa tineretului, în proiect se află construirea com¬ 
plexului sportiv, zeci de blocuri muncitoreşti, două cinemato¬ 
grafe — la, Rm. Vilcea şi Horezu — sistematizarea oraşului 
Piteşti şi ahe edificii cultural-.sanitare. 

La Govora avansează într-un ritm impetuos lucrările marelui 
combinat chimic. .^Vnul acesta producţia industrială a regiunii 
noastre va înregistra o creştere considerabilă faţă de anui 
trecut — indeosebi producţia bunurilor de larg consum. 

Nu există întreprindere, uzina sau şantier din regiunea 
noastră în care muncitorii să nu-şi făureatscă, cu încrederea 
că vor realiza, planuri de viitor, prin care .să contribuie la 



înflorirea regiunii pe drumul arătat de partid. Spre 
aceste ţeluii îî îndeamnă conştiinţa lor de oameni liberi, sen¬ 
timentul că munca lor este izvor de viaţă, mai bună, izvor de 
putere pentru patria noastră liberă. In întîmpinarea măreţu¬ 
lui eveniment ce va avea loc la 2 martie 1958, cînd se vor ţine 
alegerile de deputaţi în sfaturile populare, întrecerea socialistă 
a intrat într-un nou stadiu. Numeroasele angajamente ce s-au 
luat în întreprinderi sînt o dovadă a dragostei cu care oame¬ 
nii muncii din regiunea noastră întîmpină acest eveniment de 
seamă. Ei ştiu că actuala campanie electorală ca şi alegerile 
de la 2 martie a.c. trebuie să prilejuiască o nouă şi puternică 
manifestare a ataşamentului lor faţă de regimul democral- 
-popular şi faţă de partid. 

Alegerile pentru sfaturile populare trebuie să constituie 
totodată o manifestare a sprijinului pe care->poporul nostru îl 
acordă politicii externe de pace a partidului şi guvernului. Ele 
trebuie să exprime cu toată tăria hotărîrea fermă a poporului 
nostru de a apăra pacea, de a aduce o contribuţie cît mai marc 
la întărirea măreţului front al păcii, democraţiei şi socialismu¬ 
lui în frunte cu Uniunea Sovietică. 

Votînd pentru candidaţii FDP propuşi în alegerile pentru 
sfaturile populare, voiam pentru triumful cauzei păcii şi prie¬ 
teniei între popoare, pentru viaţa nouă ce ne o făurim, pentru 
tnmâsiarea întregului nostru popor. 

Trăiască victoria Frontului Democraţiei Populare 
în alegerile din 2 martie 1958 1 

Cetăţeni şi ceiătene! 

Participaşi cu toŞii la ale¬ 

gerile de deputaŞi în sfatu¬ 

rile populare ce vor avea 

loc la 2 martie 1958. 

Daţi votul vostru caudida- 

ţilor F. D. P.! 






