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Banul roșu
ADUNAREA ELECTORALA 

A OAMENILOR MUNCII DIN CAPITALA
(nvînfarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

Campania electorala, care 
a dominat timp de două luni 
întreaga viață politică a țării, 
a culminat vineri cu adunarea 
electorală in cadrul căreia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui de Stat, candidai al Fron
tului Unității Socialiste in 
circumscripția electorală nr. 1 
— 23 August, pentru alegerile 
de deputafi în Marea Adunare 
Națională, a rostit o amplă 
cuvintare. -

Stimulînd pe scara întregii 
națiuni spiritul civic de înaltă 
responsabilitate față de pre
zentul și viitorul patriei socia
liste, campania electorală s-a 
desfășurat în atmosfera efer
vescentă a interesului politic 
unanim, al entuziasmului ge
neral cu care întregul popor 
se pregătește să sărbătoreas
că împlinirea unui sfert de 
veac de la eliberarea patriei.

Larga participare a maselor 
la dezbaterea multilaterală a 
problemelor politicii noastre 
interne și externe, afirmarea 
plenară a inițiativei cetățe
nești in toate domeniile vie
ții prilejuite de întrunirile 
cetățenești ilustrează demo
cratismul profund in climatul 
căruia poporul român își e- 
xercifă liber politica sa suve
rană. croindu-și soarta potri
vit năzuințelor sale supreme.

Cu mult inainle de ora in 
care urma să se desfășoare 
marea întrunire electorală, 
mii de cetățeni se îndreptau 
spre Piața Palatului, din ini
ma Capitalei, martora atitor 
evenimente istorice din viața 
poporului nostru în ultimii 25 
de ani. Treptat, spațiul devi
ne neincăpător; pe Calea 
Victoriei, pină spre Palatul 
Telefoanelor și spre străzile 
care converg în marea Piață, 
numărul cetățenilor crește 
necontenit. Mulțimea poartă 
pancarte pe care sînt înscri
se cuvinte pline de căldură 
și încredere în Partidul Co
munist, căruia fi datorăm toa
te cuceririle in opera fără 
egal înfăptuită de popor.

Un freamăt de entuziasm 
cuprinde întreaga piață, izbuc
nesc urale. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Con
siliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, împreună 
cu ceilalți conducători de 
partid și de stat, se îndreaptă 
dinspre sediul Comitetului Cen
tral al partidului, printr-un cu
loar viu, format de cetățeni, 
spre Palatul Republicii. Mul
țimea ovaționează puternic 
pentru Partidul Comunist Ro
mân și conducerea sa, expri- 
mind dragostea fierbinte a oa
menilor muncii față de partid, 
față de patria socialistă. To
varășul Nicolae Ceaușescu șf 
ceilalți conducători răspund cu 
căldură manifestărilor de inaltă 
prețuire și entuziasm unanim 
cu care sînt . intimpinați. In 
această revărsare generală de 
entuziasm se scandează numele 
secretarului general al C.C. al 
partidului nostru : Ceaușescu I 
Ceaușescu 1 Ceaușescu I Aceas
tă vibrantă manifestare popu
lară reafirmă idealurile comune 
care sudează lntr-o unitate 
indestructibilă întregul nostru 
popor în jurul partidului și 
guvernului, dă forță de expre
sie adeziunii ferme a întregii 
noastre națiuni la politica in
ternă șf externă marxist-le- 
ninislă a partidului, izvorul 
viu al energiilor creatoare 
spre împlinirea marilor nă
zuințe ale socialismului și 
comunismului.

A.ceeașl însuflețire domneș
te și în Sala Palatului. Răsu
nă puternic chemarea „Trăias
că victoria in alegeri a Fron
tului Unității Socialiste-. Pe 
fundalul scenei, pavoazat cu 
drapelele partidului șl stalu
lui, domină stema țării și ura
rea : „Trăiască Frontul Uni
tății Socialiste-.
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Stimați tovarăși,
Cetățeni ai Republicii Socialiste 

România,
Doresc, în primul rînd, să exprim 

cele mai vii mulțumiri cetățenilor 
din Circumscripția I București, oare 
mi-au acordat încrederea lor, pro- 
punîndu-mă candidat în alegerile de 
deputati pentru Marea Adunare Na
țională, (Aplauze, urale). Totodată, 
folosesc acest prilej pentru a adre
sa calde mulțumiri oamenilor mun
cii din întreaga tară pentru încre
derea manifestată față de toți can
didați) Frontului Unității Socialiste. 
In aceste manifestări noi vedem o 
expresie a încrederii întregului po
por în Partidul Comunist Român, in 
politica sa marxist-leninistă, politică 
pe deplin corespunzătoare intereselor 
vitale ale națiunii noastre socialiste. 
(Aplauze îndelung repetate).

In cursul depunerii candidaturilor 
pentru Marea Adunare Națională și 
pentru consiliile populare, în cadrul 
campaniei electorale, au avut loc ne
numărate întilniri, adbnări și mitin
guri la .care au participat milioane 
de cetățeni. Caracteristica principală 
a acestor manifestări este dezbate
rea deschisă și multilaterală a pro
blemelor dezvoltării patriei noastre, 
a căilor pentru ridicarea continuă a 
nivelului de trai material și cultu
ral al întregului popor. (Aplauze pu
ternice). Se poate spune că întreaga 
campanie electorală ș-a transformat 
intr-o uriașă manifestare a unității 
poporului nostru în jurul partidului 
și guvernului, a voinței nestrămu
tate a tuturor celor ce muncesc de 
a înfăptui neabătut politica internă 
și externă a partidului și guvernului. 
(Aplauze puternice).

Criticile aduse muncii unor con
silii populare și altor instituții de 
stat și obștești, propunerile făcute 
cu acest prilej, sînt tot atîtea do
vezi ale preocupării maselor largi 
populare de a asigura înfăptuirea 
fermă a politicii partidului. Marea 
Adunare Națională, consiliile popu
lare ce vor fi alese, toate organele 
de partid și de stat au datoria de 
a studia cu toată atenția problemele 
ridicate în dezbaterile publice din 
cadrul campaniei electorale și de a 
lua măsurile ce se impun pentru 
soluționarea lor corespunzătoare.

Acum, la încheierea campaniei e- 
lectorale, putem constata cu satis
facție că ea a prilejuit o largă con
fruntare de păreri asupra tuturor pro
blemelor economico-sociale actuale 
ale țării, asupra activității desfășu
rate pentru traducerea în viață a 
programului de dezvoltare multilate
rală a patriei.

Campania electorală s-a desfășu
rat sub semnul profundului demo
cratism al noii noastre orînduiri, 
creat pe fundamentul cuceririlor re
voluționare ale oamenilor muncii, al 
măsurilor adoptate de partid și de 
stat pentru asigurarea condițiilor ne
cesare participării plenare a mase
lor populare la conducerea . tării. 
(Aplauze), Democratismul nostru so
cialist iși .găsește in aceste zile o 
puternică expresie în faptul că oa
menii muncii dezbat principalele as
pecte ale politicii noastre interne 
și externe care privesc prezentul și 
viitorul patriei, se consfătuiesc cu 
candidații Frontului Unității Socia
liste, cei cărora la 2 Martie ur
mează să le dea mandatul de repre
zentanți în organele puterii — Ma
rea Adunare Națională și consiliile 
populare — asupra problemelor gos
podăririi țării, a orașelor și comu
nelor, iși exprimă liber opinia, vo
ința și aspirațiile. Climatul de in
tensă activitate socială și politică e- 
xistent în întreaga țară demonstrea
ză că poporul nostru este cu ade
vărat liber și stăpîn în patria sa, 
suveran în exercitarea puterii, că 
el iși hotărăște singur soarta, cores
punzător intereselor sale supreme. 
(Aplauze Îndelung repetate). Aceasta 
insuflă fiecărui cetățean, indiferent 
de categoria socială, profesiune sau 
naționalitate, convingerea că se poa
te afirma neîngrădit pe tărîmul vie
ții sociale, că își poate manifesta 
nestingherit energia, capacitatea și 
talentul in slujba patriei, a progre
sului României pe drumul socialis
mului și comunismului. (Aplauze pu
ternice, urate).

Stimați tovarăși,
Anul acesta se împlinesc 25 de 

ani de la eliberarea patriei noastre 
de sub jugul fascist; această îm
prejurare conferă alegerilor de 4a 2 
Martie 1969 o însemnătate și o sem
nificație deosebită. Aceste alegeri 
prilejuiesc un bogat bilanț de reali
zări, de succese remarcabile obținu
te de poporul român, sub conduce
rea partidului comunist, pe drumul 
făuririi socialismului, al înfloririi pa
triei, al bunăstării și fericirii.

Cei mai în vîrstă își reamintesc 
în ce situație se găsea țara noastră 
acum 25 de ani. Subordonarea față 
de Germania nazistă, participarea, 
alături de forțele hitleriste, la răz
boiul împotriva Uniunii Sovietice, je
fuirea bogățiilor țării de către ar
matele germane aduseseră România 
la marginea catastrofei naționale. In 
acele condiții, dovedindu-se la înăl
țimea răspunderii sale revoluționare, 
naționale, Partidul Comunist Român 
a acționat ou fermitate, în unitate 
cu forțele muncitorești, democratice, 
naționale, pentru răsturnarea dic
taturii fasciste, ieșirea din războiul 
antisovietic și alăturarea țării noas
tre la coaliția antihitlerisță în lupta 
pentru eliberarea deplină a patriei 
și zdrobirea definitivă a Germaniei 
fasciste. (Aplauze puternice).

Desfășurarea evenimentelor este 
cunoscută și nu doresc acum să mă 
opresc asupra lor. Vreau însă să 
subliniez că fără înfăptuirea actului 
istoric de la 23 August 1944 România 
s-ar fi găsit într-o situație greu de 
imaginat. Consider că îndeplinesc o 
îndatorire sfîntă exprimînd, și cu a- 
cest prilej, recunoștința întregului 
nostru popor față de cei care au 
luptat pentru eliberarea țării și care 
nu se mai află astăzi printre noi. 
(Aplauze puternice).

Doresc, de asemenea, să subliniez 
și acum că poporul nostru dă o înal
tă prețuire contribuției hotăritoare 
adusă de Uniunea Sovietică, de Ar
mata Roșie, la înfrîngeTea fascismu
lui și la eliberarea totală a Ro
mâniei. (Aplauze puternice). Lupta 
purtată în comun de ostașii români 
și sovietici a pus bazele prie
teniei de tip nou între popoarele 
noastre.

Consider, de asemenea, de dato
ria mea, să amintesc și de contribu
ția ostașilor celorlalte țări aliate la 
zdrobirea fascismului. Vreau să sub
liniez totodată importanța luptei e- 
roice duse de toate popoarele co
tropite, în frunte ou partidele co
muniste, împotriva hitlerismuluî. Lup
ta forțelor patriotice împotriva o- 
cupanților fasciști a avut un rol deo
sebit în cucerirea victoriei, demon- 
strînd încă o dată că nici o forță 
din lume nu poate îngenunchea po
poarele hotărîte să-și apere, cu prețul 
celor mai mari jertfe, libertatea și 
independenta. (Aplauze îndelung re
petate).

Am făcut această evocare pentru 
a pune mai clar în lumină profun
dele schimbări săvîrșite în cei 25 
de ani care au trecut de la eliberarea 
tării. Atît înfăptuirea actului isto
ric de la 23 August, cît și toate 
marile transformări de pină acum 
în structura societății noastre, în 
modul de viață al poporului, se da- 
loresc Partidului Comunist Român ca
re s-a dovedit la înălțimea măreței 
sale misiuni istorice, la înălțimea 
răspunderii față de națiunea noas
tră, față de cauza socialismului și 
comunismului. (Aplauze puternice, u- 
rale și ovații).

Dragi tovarăși,
In cei patru ani care au trecut de 

la alegerile precedente, întreaga e- 
nergie creatoare a poporului nostru 
a fost îndreptată spre îndeplinirea 
programului adoptat de Congresul al 
IX-lea al partidului. Rezultatele ob
ținute in primii trei ani ai cincina
lului, și prevederile pe 1969 sint su
perioare planului; ele dovedesc rea
lismul Directivelor Congresului, din- 
du-ne convingerea că cincinalul va 
fi nu numai realizat, ci și depășit. 
Ritmul anual de creștere a produc
ției industriale a fost în acești trei 
ani de peste 12 la sută; in chimie 
ritmul a fost de 21 la sută, in con
strucțiile de mașini de 16 la sulă,
in energia, electrică de 20 la sută,
în industria ușoară de 12 la sulă.
Un accent deosebit s-a pus pe pro

ducția de mașini-unelte, pe electro
nică și electrotehnică, ramuri pen
tru care s-au întocmit programe spe
ciale conținînd prevederi de dezvol
tare cu mult superioare celor cu
prinse în planul cincinal.

In ultimii ani au fost adoptate 
o serie de măsuri în direcția orga
nizării mai bune a muncii, folosi
rii mai raționale a capacităților de 
producție, reducerii cheltuielilor ma
teriale de producție, creșterii efica
cității economice. Rezultatele poziti
ve obținute în aceste direcții într-un 
mare număr de întreprinderi eviden
țiază rezervele deosebite existente 
în industria noastră.

In domeniul agriculturii, cu toate 
condițiile climaterice nefavorabile din 
1968, în Ultimii trei ani producția 
a crescut cu circa 12 la sută, asi- 
gurîndu-se în condiții bune aprovi
zionarea populației cu produse agro- 
alimentare. Merită subliniate rezul
tatele pozitive obținute do întreprin
derile agricole de stal ca urmare 
a măsurilor de îmbunătățire a orga
nizării activității lor. Recenta ple
nară a conducerii uniunilor coope
ratiste- a .reliefat, de asemenea, pro
greseleobținute în consolidarea e- 
cononiică'a unui număimtol mai ma
re de cooperative agricole de pro
ducție. Agricultura noastră socialistă 
— cooperatistă și de stat — și-a do
vedit din plin trăinicia, superio
ritatea.

In acești ani, statul a alocat pes
te 160 de miliarde lei pentru investi
ții, cea mai mare parte a mijloace
lor materiale și financiare fiind în
dreptată spre dezvoltarea', bazei teh- 
nico-materiale a industriei și agri
culturii. In ultimii trei ani au intrat 
în producție circa 700 mari capaci
tăți industriale. însemnate sume au 
fost alocate pentru dezvoltarea în- 
vățămîntului și cercetării științifice. 
In același timp, statul aJ acordat o 
atenție sporită construcțiilor de lo
cuințe, spitale, creșe și alte edificii 
sooial-cullurale.

In perioada la care mă refer, ve
nitul național a crescut cu circa 8 
la sută anual, ceea ce a jpermis atît 
alocarea unor sume sporite pentru a- 
cumulări — circa 30 la sută din ve
nitul național — cît și creșterea con
tinuă a nivelului de . trai al celor ce 
muncesc. După cum se știe, încă în 
1967, cu un an mai devreme decît 
se prevăzuse, au fost mărite sala
riile mai mici; de aceste sporuri au 
beneficiat peste 1 000 000 de salariați. 
Pensiile au fost majorate cu circa 
30 la sută, iar anul acesta se măresc 
salariile oamenilor muncii din toate 
ramurile de activitate. Este adevă
rat, în același timp, unele prețuri au 
fost corectate în sensul măririi lor; 
aceste măsuri au fost determinate 
de faptul că activitatea ^sectoarelor 
respective era deficitară. Paralel, în*, 
să, prețurile la o seric de produse 
au fost reduse. Bilanțul ansamblului 
măsurilor luate în domeniul nivelu
lui de trai este pozitiv,- veniturile 
reale ale salarlaților au crescut cu 
peste 14 la sută în 1968 față de 
1965; în aceeași perioadă veniturile 
reale ale țărănimii au crescut cu 
circa 13 la sută. In felul acesta, sînt 
condiții ca prin măsurile de majo
rare a salariilor, în 1970 să se rea
lizeze prevederile Congresului al 
IX-lea cu privire la creșterea nive
lului de trai al color ce muncesc. 
(Aplauze puternice). Ținînd sea
ma că salariații cu veni
turi mai mici și cu copii fac mal 
greu față- cerințelor traiului, Comite
tul Executiv a hotărît ca, începînd 
de la 1 martie a. c., să se sporească 
alocația pentru copii cu 30 de lei de 
flecare copil, pentru salariații care 
au salarii pînă la 1 300 lei. (Aplauze). 
In acest, fel, această categorie a popu
lației va beneficia anual de venituri 
suplimentare de circa 700 milioane 
de lei. (Aplauze puternice).

Dezvoltarea impetuoasă a econo
miei naționale a asigurat crearea a 
numeroase noi locuri de muncă, nu
mărul salariaților crescînd cu aproa
pe o jumătate de milion. Aceasta a 
făcut ca și fondul de, salarii să spo
rească pe ansamblu cu peste. 14 mi
liarde lei. Ca urmare, fondul de măr
furi desfăcute prin comerțul de stat 
și cooperatist a sporit cu 28,8 la sulă 
in 1968 față de 1965.

Aceste dale sintetice vorbesc eloc
vent despre consecvența cu care
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partidul și guvernul înfăptuiesc pro
gramul de ridicare a nivelului de 
trai material și spiritual al poporu
lui — țelul suprem al politicii noas
tre, al întregii noastre activități. 
(Aplauze îndelungate). Desigur, vor
bind despre creșterea nivelului de 
trai, nu uităm nici un moment că 
mai sînt numeroase familii de oa
meni ai muncii care au încă veni
turi mici și oare fac cu greu față 
necesităților vieții. Trebuie să spu
nem că mai avem încă mult de fă
cut pentru a asigura un nivel de 
viață corespunzător pentru toți ce
tățenii patriei noastre. Tocmai de a- 
ceea este necesar să ne concentrăm 
toate eforturile în direcția dezvoltă
rii tot mai rapide a economiei na
ționale șl, pe această bază, să creăm 
condițiile necesare sporirii venituri
lor celor ce muncesc, creșterii nive
lului de trai material și cultural al 
întregului popor. Vom face totul 
pentru a realiza cît mai curînd a- 
cest obiectiv. (Aplauze puternice, 
urale șl ovații îndelungate).

Evidențiind toate marile noastre 
realizări nu omitem că în activita
tea desfășurată în această perioadă 
au fost și lipsuri. In unele ramuri 
și sectoare, în unele întreprinderi 
și inSbituții, în munca unor organe 
de partid și de stat persistă neajun
suri care se refleotă în viața eco
nomică, în rezultatele obținute în 
producție. Nu peste tot mijloacele 
materiale și financiare sînt folosite 
rațional și economic. Mai avem ca
pacități de producție neutilizate încă 
integral. După unele calcule sumare, 
prin mai buna organizare a produc
ției și a muncii, prin folosirea inte
grală a actualelor capacități și prin 
alte măsuri tehnico-organizatorice 
s-ar putea obține, fără cheltuieli su
plimentare, un spor de producție de 
15—20 la sută. Desfășurarea rit
mică a procesului de producție este 
influențată, de asemenea, negativ și 
de lipsurile ce se mai manifestă în 
aprovizionarea tehnico-materîală a 

-întreprinderilor.
Insist în mod deosebit asupra a- 

cestor deficiente, pentru că lichida
rea lor trebuie să stea în centrul 
atenției organelor de partid și de 
stat, a tuturor colectivelor de oa
meni ai muncii din întreprinderi.

Rezerve mari avem și în domeniul 
investițiilor; cu toate reducerile de 
cost obținute în ultimii doi-trei ani, 
construim încă scump; pe alocuri se 
mai menține tendința spre grando
manie. Este simptomatic în acest 
sens faptul că și presa și televiziu
nea ne prezintă mai mult aspectul 
arhitectonic al construcțiilor, nu la
tura lor funcțională, nu eficiența e- 
conomică a investițiilor care depinde 
în primul rînd de dotarea cu mașini 
și utilaje, de buna utilizare a teh
nicii noi. Nici ritmul executării unor 
investiții nu este încă* mulțumitor. 
Chestiunea realizării la timp și în 
cele mai bune condiții a investițiilor 
trebuie să devină o preocupare ma
joră, constantă, pentru toate depar
tamentele, pentru toate întreprinde
rile, pentru toate organele de partid 
și de stat.

Am făcui unele remarci critice în 
legătură cu anumite aspecte ale ac
tivității noastre economice cu con
vingerea că oamenii muncii — stă- 
pînii tuturor bogățiilor țării — înțe
leg faptul că stă în puterea noastră 
să lichidăm în cel mai scurt timp 
lipsurile, să asigurăm progresul ra
pid al desăvîrșirii construcției socia
lismului în România. (Aplauze puter
nice).

Marile realizări în dezvoltarea e- 
conomico-socială a țării noastre au 
cerut eforturi mari din partea între
gului nostru popor. Fiecare cetățean 
are însă satisfacția de a putea spune 
că aceste eforturi n-au fost zadar
nice : România a devenit într-o pe
rioadă istorică scurtă o țară cu o 
industrie puternică, în plină dezvol
tare, și cu o agricultură în plin pro
ces de modernizare, cu o știință și 
o cultură avansată.

In realizarea acestor remarcabile 
progrese, eforturile mari ale poporu
lui român s-au împletit cu efectele 
pozitive ale dezvoltării colaborării 
și cooperării economice și tehnico- 
șliințifice cu țoale țările sistemului 
mondial socialist. Noi apreciem ro-

(Gontlnuare în pag. a 3-a)

„Frontul Unității Socialiste, candidații săi 
în alegerile de deputați pentru Marea Adunare 
Națională și consiliile populare se angajează 
să militeze neabătut pentru întărirea continuă 
a orînduirii socialiste — cucerirea cea mai de 
preț a poporului .român, fără de care nu s-ar 
fi putut înfăptui aspirațiile sale seculare de li
bertate și dreptate socială. Vom activa neobo
sit pentru a cimenta și mai puternic alianța 
dintre clasa muncitoare și țărănime, unitatea 
dintre muncitori, țărani și intelectuali, priete
nia frățească dintre poporul român și naționa
litățile conlocuitoare, pentru a întări și mai 
mult coeziunea națiunii noastre socialiste".
(DIN „MANIFESTUL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE"!

In așfep- 
tarea 
alegă
torilor

O singură zl, cea de 
astăzi, ne mai desparte 
de evenimentul de o 
deosebită însemnătate 
în viața poporului nos
tru — alegerile de de
putați pentru forul su
prem legislativ al țării, 
MAREA ADUNARE NA
ȚIONALĂ, și organele 
locale ale puterii de 
stat, CONSILIILE POPU
LARE JUDEȚEAN, MU
NICIPAL, ORĂȘENEȘTI 
ȘI COMUNALE. Activi
tatea politică intensă, 
manifestările prilejuite 
de campania electorală

care timp de peste 
două luni au po
larizat atenția generală 
a oamenilor muncii de 
la orașe șl sale, au ilus
trat pregnant marile 
drepturi și libertăți de 
care se bucură poporul 
nostru, înaltul demo
cratism promovat de 
politica înțeleaptă a 
partidului, democratism 
ce constituie o carac
teristică inalienabilă a 
societății socialiste.

In Valea Jiului, au 
fost terminate ultimele 
pregătiri ale secțiilor de

CANDIDAȚI Al FRONTULUI 
UNITÂTH SOCIALISTE

IOSIF LENGYEL, circumscripția 
electorală județeană nr. 104 

Lupeni

ALBERT KALAT, circumscripția 
electorală municipală nr. 24 

Petroșani

10 cinstea mărețului eveniment

Minerii Lupeniului 
au trecut granița 

a 10 000 tone
de cărbune

extrase peste plan
Desfășurind o intensă activitate 

în abataje, mobilizîndu-și din plin 
toate forțele de care dispun, har
nicii mineri ai Lupeniului au reu
șit, acum în preajma zilei de 2 
martie, să depășească granița ce
lor 10 000 tone de cărbune coc- 
sificabil date peste plan de la 
începutul anului. La această în
semnată realizare a minei Lupeni 
un aport deosebit l-au adus sec
toarele II, III, V, VII și VIII, care 
au dat de la începutul anului, 
peste sarcina de plan, un spor 
de producție de 1 348 tone, 1 798 
tone, 1 574 tone, 990 tone și, res
pectiv, 969 tone. 

votare, ultimele amena
jări ale cabinelor și ur
nelor de vot. O atmos
feră febrilă domnește 
pretutindeni la cele 41 
de secții de votare a- 
flate pe teritoriul mu
nicipiului, care așteaptă 
alegătorii, împodobite 
sărbătorește ca pentru 
un adevărat eveniment 
de o deosebită însem
nătate în viața patriei, 
a întregului nostru po
por.

MÎINE, CU TOȚII LA 
VOT !

ELENA STANCIU, circumscrip
ția electorală județeană nr. 95 

Vulcan

IOAN BELU, circumscripția e- 
lectorală orășenească nr. 46 

Petrila

Intimpinind alegerile de depuș 
tați în Marele Sfat al Țârii, îfl 
consiliile populare județene, mu» 
nlcipale, orășenești și comunale 
cu mii de tone de cărbune date 
peste plan harnicii mineri ai Lu« 
peniului sint totodată hotărîțî cq 
votul ce-l vor da la 2 martie can< 
didaților Frontului Unității Socia
liste să-l întărească cu noi reali
zări obținute în creșterea produc
ției de cărbune cocsificabil, con
vinși fiind că astfel contribuie la 
dezvoltarea economiei naționale 
și înflorirea României socialiste.
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..In concordanță deplină cu țelurile 
și imperativele majore ale societății 
noastre socialiste, care consacra omul 
ca supremă valoare socială. Partidul 
Comunist Român a ridicat problema 
ocrotirii sănătății publice la rangul de 
politică de stat, siluind-o printre o- 
biectivele de bază ale programului de 
construire a noii orânduiri".

fWN JJIIFCTIVTLE CC AL P.CJL CU 
PBBTRB LA IM W NAT AȚI REA ASISTEN
TEI MEDICALE A POPULAȚIEI ÎN «PU

BLICA SOCIALISTA ROMANIA)

Politico partidului și 
statului nostru este o- 
rieniotâ spre ridicoreo 

continua a nivelului de trai 
ol oamenilor. O latură im
portantă a bunăstării o 
constituie ocrotirea sănătă
ții. De aceea partidul și 
statul nostru acordă o grijă 
deosebită apărării sănătății 
oamenilor, dezvoltării rețe
lei de asistență medicală.

In plenara C.C. ol P.C.R. 
cfin octombrie trecut, s-a fă
cut o analiză atentă a stării 
de sănătate a populației, 
s-au luat măsuri privind per
fecționarea organizării rețe
tei sanitare în țara noastră. 
Recent s-au publicat in pre
sa centrală Directivele C.C. 
of P.C.R. cu privire la îm
bunătățirea asistenței medi
cale a populației în 
Republica Socialistă Ro
mânia. Aceste directive 
constituie jaloane sigure în- 
fc-un domeniu atit de im
portant — ocrotirea sănătă
ții oamenilor, creșterea unor 
generații viguroase, bine 
dezvoltate din punct de ve
dere fizic și intelectual, care 
să îndeplinească cu voinicie 
sarcinile construcției societă
ții socialiste. In acest sens, 
întregului personal sanitar 
H revine sarcina de mare 
răspundere, de cinste și 
onoare - de a veghea per
manent Io sănătatea oame
nilor. Această sarcină in
cumbă însă multă muncă, o 
Înaltă conștiință profesiona
lă, demnitate și umanism.

Mergînd pe linia trasată 
de documentele celui de-ol 
IX-lea Congres al P.CR., 
personalul medico-sanitar 
din Valea Jiului a obținut 
realizări de seamă care se 
înscriu in contextul realiză
rilor generale în domeniul 
Îmbunătățirii asistenței sani
tare din țara noastră.

ț| din ■ rn»3 n nhfi.
li/ftrt de seamă tn do-
îmbnnitlMni asislonțel

? — dovadă a
cermaric>nle a partidului și Stfl-
tuhii nostru pentni sănătatea 
oamenilor muncii. Pentru de
venirea medicali a populației. 
In întreaga tari funcționează 
4 053 dispensare sanitare. 420 
policlinici, peste 124 079 paturi 
de spfinl. al căror numit va 
rresle considerabil pîn3 lo 
cftrsilnl cincinalului.

O ImbunlHAUre substanțiala 
s asistentei medicele s-a pro
dus <1 în Valea Jiului. Atesta 
acest lucru ctleva cifre sl fap
te pe caic le redăm în tîn- 
dnrite care urmează :
• !■ Petroșani s-au înre

gistrat în 19IW nn număr de 
1 MO nașteri fată de numai 80(1 
nA^'o-ri în anul 1966.

< Tn cadrul Spitalului uni
ficat Petroșani tșl desfășoară

Cîîre șî fapte
activitatea rece secții șl trei 
servicii de sper lalitate cu • 
rapacitate totală de 5M pateri, 
deservite de 27 medici; n pn- 
llcllnlcă cu !• servicii de spe
cialitate deservite de 24 me
dici; 5 circumscripții sanitare 
urbane și două circumscripții 
sanitate rurale deservite de 8 
medici; trei dispensare de în
treprindere cu 3 medici; nn 
serviciu medico-sâni Iar de în
treprindere te Anfnoasa, m 
cinci medici șl 15 paturi. Nu
mărul personalului mediu sa
nitar este mal mult decil tri
plu față de cel al medicilor.

# Spitalul din Petrii» are 
două secții (de interne șl de

endocrinologiei donă policlinici 
(la Pelrfla șl la Lunca). trei ctr- 
cumscrlplll de pediatric (donă 
la Pelrfla si an.i te Lonea). 
trei cabinete de stomatologie 
(două te Petri!» si unul te Lo
nea). alte trei cabinete (de 
chirurgie, de radiologie șl de 
Interne) Ia Petrlla. întreaga ac
tivitate • spitalului ca o ca- 
pacftate de 100 Ieruri, este 
deservită de 15 medici și de 
IM» de torcători cw ratificare 
nv>dle sanitară.
• Cel peste 1 000 de stu

dent I al l.MJ*. dispun de m» 
cabinet medical $1 de unul 
stomatologic, de o infirmerie 
cu 3 paturi, numărul lor pu

DE VEGHE
P IRHHLVI

LA SiWĂTATEA
OAMIMLOIl

■ Cîteva cifre comparative ■ Mulțu= 
mirea pacienților ' Intervenții salutare 

. ■ Sporul natural al populației — în
creștere ■ Medici și cetățeni

Retrospectivă
și angajare

NICOLAE ALDICA, 
directorul Spitalului Lupeni

In contextul preocupărilor sale 
majore șl grijii permanente pentru 
dcșterea nivelului de trai aj popu
lației, e atenție majoră acoTdă parti
dul și statul nostru ocrotirii sănă- 
iățli oamenilor, îmbunătățirii rețe
lei de asistentă medicală deopotrivă 
in mediul rural și în cel urban.

Putem afirma cu mindrie că șl 
Spitalul unificat Lupeni a obținui 
în ultimii ani rezultate demne de 
Rial în considerație.

Dacă Îd anul 1951, de exemplu, 
spitalul nostru funcționa doar cu 170 
paturi, grupate în trei secții — in
terne. chirurgie și maternitate — iar 
Ir. 1961 aveam 255 paturi, azi nu
mărul lor a crescut la 416 și deser
vesc cinci secții amplasate în lo
caluri corespunzătoare, spațioase. 
Reflectind grija fată de mamă și co
pil. numai în anul trecut au fost 
introduse 56 de paturi noi în sec
țiile materno-infantile. Acest lucru 
e făcut ca un număr tot mai mare 
de bolnavi să beneficieze de spita
lizare, de tratament corespunzător și 
in mod gratuit Față de anul 1951, 
ciad diD totalul populației orașului 
nostru beneficiau de spitalizare doar 
2 241 bolnavi cu un număr de 28 700 
zile, iar în 1958 — 5 674 bolnavi cu 
63 000 zile, în 1968 au putut benefi
cia de spitalizare 11 560 bolnavi, to- 
ializînd 109 540 zile spitalizare. In 
ultimii ani a crescut simțitor și do- 
torea spitalului ou instrumentar șl 
aparatură medicală ceea ce a făcut 
ca numeroase cazuri de îmbolnăvii], 
care altădată luau drumul clinicilor, 
astăzi să poată fi tratate operativ, 
cd competentă în spitalul nostru. 
Numai in 1963 spitalul din Lupeni 
a fost înzestrat cu aparatură medi
cală în valoare de peste 200 000 lei.

Amintesc un aparai ROnigen ’FUR 
700, • masă vibratori®, un aparat de 
faradizărl șl altul de ultrasunete, pe 
lingă alte Instrumente modeme.

Răspunzînd solidtărilCT mereu 
crescînde ale populației, ceea ce re
flectă larga accesibilitate la asisten
tă medicală gratuită, medicii din cir
cumscripțiile și din cabinetele noas
tre au acordat în 1968 un număr de 
813 000 consultații și tratamente, au 
efectuat 80 000 radioscopii și radio
grafii, precum și 83 500 diferite ana
lize de laborator. Intr-o măsură spo
rită. colectivul de medici șl de per
sonal mediu a acordat atenție acțiu
nilor de profilaxie șl de preîntîm- 
pinare a îmbolnăvirilor, mai ales în 
sectorul materno-lnfantil. Pe lingă 
cele 14 270 de vaccinări și cele pes
te 200 00.0 tablete de iodură de pota
siu și 4 000 fiole de vitaminizare 
D 2, administrate femeilor șl copi
ilor pentru prevenirea gușei. respec
tiv a rahitismului, pe lingă cele 1 000 
kg lapte praf distribuite prin cir
cumscripții pentru combaterea distro- 
fiilor, personalul nostru a efectuat 
mii de vizite !a domiciliul bolnavi
lor, a copiilor, a femeilOT gravide.

Toate aceste realizări vădesc grija 
părintească a pajtidului și statului 
nostru pentru sănătatea populației, 
grijă ce reiese pregnant îd eviden
ță din Directivele C.G. al P.C.R. cu 
privire la îmbunătățirea asistenței 
medicale a populației în țara noastră.

Colectivul Spitalului unificat Lu
peni apreciază aceste măsuri luate de 
partidul și statul nostru și se an
gajează să nu-șl precupețească efor
turile pentru transpunere lor în via
tă, pentru a sluji permanent, cu 
devotament, cauza sănătății oameni
lor muncii.

Era ora 0. Ziua de 18 ia
nuarie a.c. preda ștafeta 
următoarei — 19 ianuarie. 
La maternitatea din Petro
șani a sosit în mare viteză 
o mașină. Din ea a fost co- 
borită in stare de incon
știență Florica Vesa în vîrs- 
tă de numai 29 de ani. Era 
în a 8-a lună de sarcină. 
Complicațiile intervenite au 
condus la o mare hemoragie 
internă. Nu era timp de aș
teptat. Oamenii în alb erau 
pregătiți de operație. Și lup
ta cu moartea, care în ase
menea situații învinge cel 
mai adesea - după cum a- 
firma medicul Nicolae Scăr
lătoiu - a început. A fost 
unul dintre puținele cazuri 
grave sosite în ultimul timp 
in maternitate - a ținut să 
moi adauge medicul. Cinci 
flacoane de sînge i s-au 
transfuzat bolnavei pentru 
a o menține în viață. Medi
cul Scărlătoiu, ajutat de 
personalul de serviciu, a lu
crat cu toată răspunderea 
reușind să redea familiei, 
societății, două vieți : o ma
mei și a copilului.

Cînd am vizitat-o pe Flo
rica Veso în salonul ei de 
la porterul maternității, se 
simțea foarte bine. A ținut 
să-și exprime mulțumirea 
prin cuvinte :
- Am Fost pur și simplu 

smulsă din ghearele morții. 
Acum mă simt bine, copilul

țind fl ma)orai în car de ne
voie. Pe bară de rețetă spe
cials, studenții tși pot procura 
m ’dteamrnte gratuit de te far
macia din cartierul Carpațl, 
beneficiază de hrcrlrl proteti
ce gratuite pînă te suma de 
150 lei.
• Atenția acordate bolilor 

de dinii este reflectate de cele 
cinci cabinete de stomatologie șl 
un laborator ce funcționează 
tn cartierul Aeroport, cu 10 
medici (In două schimburi) șl 
peste 20 de lucrători cu cali
ficare medie. De remarcat că 
aceste cabinete rewșesc să sa
tisfacă mulțumitor exigențele 
•ctuale.

<B în Petroșani funcționează 
șl un centru de recoltare șl 
conservare a sîngelul, mijloc 
de salvare pentru multe vieți 
ajunse în pericol.
• Capa» Halea S pi talului Vol

ta n este de 200 patnrt (în a- 
cest an numărul lor se va ma
jora cn 100 prin înființare» o- 
nei secții de pediatrie). Aici 
tși desfășoară activitatea 20 
Medici șl 67 cadre medii sani
tare. Tn annl 1066. spltetnî a 
fost dotat cu aparatură medi
cală șl Instrumentar sanitar 
în valoare de aproape 100 000 
let Mortalitate» Infantilă a 
scăzut |a Vulcan de te 17.3 la 
mie în 1060 la 7.6 la mie In 
1968. Anul aresta secțiile pe
diatrie, obslretlcă. chirnrgfe și 
Interne se vor mnta intr-o 
clădire nouă.

MEDICI

Crește generația 
de mîine

Pînă in anul 1966, sporul natural 
al populației țării noastre se menți
nea la un grad foarte scăzut ca ur
mare a natalității scăzute. Or. se 
știe că unul dintre factorii care 
influențează pozitiv perspectivele de 
dezvoltare ale unui popor il consti
tuie excedentul natural al populației.

Ca urmare a măsurilor legislative 
și social-economice luate din iniția
tiva conducerii de partid și de stat 
în anul 1966, îd următorii doi . ani 
— 1967 și 1968 — sporul natural al 
populației țării noastre a crescut cu 
mai mult de trei ori față de cel 
înregistrat în 1966. Această creștere 
s-a lăcut simțită și în Valea Jiului. 
Numai la maternitatea din Petroșani 
au fost înregistrate în 1968 un nu
măr de 5375 internări fată de 2540 
internări în 1966, ’ar în prima lună 
a Iui 1969 numărul gravidelor inter
nate în maternitate este de trei ori 
mai mare față de aceeași perioadă 
a anului 1966.

In cele două maternilâli mari din 
Valea Jiului — Petroșani și Lu- 
peni - s-au îmbunătățit simțitor 
condițiile de spitalizare, s-a mărit 
numărul paturilor pentru femei șl 
pentru copii, unitățile au fost dota
te cu aparatura necesară, încadrate 
cu personal corespunzător. La Lu- 
peni funcționează o secție de pre
maturi, iar la Aninoasa s-a înființat 
îd mai 1967 o casă de nașteri cu 5 
paturi care a găzduit în 1968 aproape 
120 de gravide. La maternitatea din 
Petroșani, pe lingă creșterea numă

rului d? paturi — 80 paturi pentru 
femei și 30 pentru noi născuli, în 
1968 fată de 55 pentru femei șl 25 
pentru noi născuțj, îd 1966 — în a- 
nul trecut s-a înființat un punct pro
priu de transfuzie. In felul acesta 
există în permanentă sînge la sur
să, personalul puțind interveni cu 
promptitudine, salvator în cazurile 
urgente.

Faptul că de mult timp la mater
nitatea din Petroșani nu există nici 
o sesizare, dovedește preocuparea 
șl atașamentul pentru bolnavi, de
votamentul cu care-i îngrijește co
lectivul de aici — medicii Teodor 
Ponova, Nicolae Scărlătoiu, Dragoș 
Marinaș, Eleonora Ghinea, Viorel 
Mornru, asistentele Angela Mihăi- 
Ieanu și Anca Vasilescu, moașa 
Elena Nfureșan, sora Elena Hălălău 
șl ceilalți — condus cu competență 
și răspundere de medicul Nicolae 
Popescu. 7.a maternitate se ivesc 
situații dintre rele mai neașteptate, 
sosesc cazuri gra’-e și foarte grave, 
pentru salvarea cărora medicii fac 
uz de întreaga lor pregătire profe
sională, acfionînd din adincul con
științei lor umane, fn anul trecut, la 
maternitatea din Petroșani s-au în
registrat 138 de cazuri deosebite, de 
primă urgentă, pe care medicii le-au 
tratat cu toată răspunderea, redînd 
societății vieți umane.

Iată dar că sporul natural al 
populației esfe în continuă creștere, 
că patria primește mereu alfi cetă
țeni în marea sa familie, ce detune 
din zi în zi mai puternică.

noiivr de miLTuniRE
Schimbînd paltoanele 

cu halate albe, ne-am 
intercalat printre perso
nalul Spitalului din Pe
troșani, am pătruns în 
saloanele bolnavilor. 
Vroiam să vorbim cu 
pacientii, să ne spună 
cum sînt primiți și tra
tați de personalul me
dico-sanitar, ce cuvinte 
au la adresa medicilor. 
Si am aflat numai lu
cruri bune, numai cu
vinte de mulțumire 
pentru salvatorii de 
vieți umane, pentru cei 
care îngrijesc oameni 
și ii redau integri so
cietății. Am notat dis
cuțiile cu cîțiva pa
cient! :

Maria Voicu: Am 
venit de la Vuloan cu 
o fractură de femur. 
Medicul Banacu Mihai 
a intervenit cu multă 
grijă și m-am vindecat 
într-un timp scurt. Deja 
plec acasă și voi putea 
munci la fel de bine 
ca și înainte. Așa că

mulțumesc din inimă 
medicilor de la Petro
șani.

Ilie Marc: Sînt aici 
din 16 decembrie. îmi 
tot curgea o ureche. 
Nu i-am dat atenție, 
am făcut o labirintită, 
cum zice domnul doc
tor Radu Ionel care mă 
tratează, și în cele din 
urmă a trebuit să mă 
opereze de mastoidă. Ii 
mulțumesc pentru aten
ția și dragostea cu ca
re m-a tratat și încura
jat pentru ca acum să 
mă simt bine și să pot 
pleca sănătos la Hațeg 
unde lucrez.

Gheorghe Mitrea : Am 
fost internat la chirur
gie mai mult cu forța 
de medicul Emil Lepă- 
datu pentru că eu cre
deam că nu am cine 
știe ce. Numai pe ur
mă, cînd am văzut cu 
cită sensibilitate și 
grijă mă tratează me-- 
dicii Constantin Lepă-

dalu. Mihai Farcaș, Ti
tus Roșescu, loan Ba- 
lint, mi-am dat seama 
că nu aveam ceva u- 
șor. Datorită atașamen
tului lor pentru bolnavi, 
a deplinei umanități de 
care au dat dovadă, 
plec azi acasă amelio
rat. Dar nu numai mie 
mi-au arătat grijă, ci 
la fel se poartă medi
cii amintiți și persona
lul sanitar cu toți bol
navii.

Ion Răescu: Am ve
nit la spitalul din Lu
peni cu o ruptură de 
ficat cauzată de o că
dere spectaculoasă din 
autobuz. Mă aflam în
tre viată și moarte. 
Medicul Ilie Vonica a 
intervenit cu multă si
guranță și !ată-mă azi 
refăcut, sănătos. Pe 
lingă mulțumirile mele, 
cel care mi-a salvat 
viata a primit mulțu
mirile calde ele frate
lui meu de la Londra.

e sănătos, suge. Peste două 
zile vom pleca acasă. Nu 
știu cum să mulțumesc ace
lora datorită cărora mai sînt 
în viață.

Din situații deosebit de 
grave au fost salvate in ul
timul timp la maternitatea 
din Petroșani și Mo roșa n E- 
lisabeta, Trif Maria, Greceo 
Paraschiva, Bartha Olgo. De 
fiecare dată viața a învins.

In urma unui accident la 
E.M. Petrila, trei mineri au 
ajuns în stare gravă pe 
masa de operație de la spi-

VIATA A

nimator loan Samoilo au 
făcut ca cei trei mineri sa 
se afle acum în afara ori
cărui pericol, să-și poată re
vedea familiile și ortacii, 
l-am văzut în salonul alb. 
curat, unde-și refăceau să
nătatea și organismul lovit 
de duritatea cărbunelui din 
galerii.

- Nu știu cum am ajuns 
la spital - spunea Toma Fi
lipoiu. M-am trezit doar pe 
patul acesta cu dureri insu
portabile, înconjurat de oa
meni în alb. Apoi am pri- 

ÎNVINS
talul Petroșani, losif lanoși 
a suferit fracturi grave și 
multiple, incit ajunsese de 
nerecunoscut. Pavel Mun- 
teanu și Toma Filipoiu ve
niseră în stări mai grave : 
cu multe coaste rupte incit 
plăminii le comunicau cu 
exteriorul. Intervenția a fost 
promptă, atentă, migăloasă. 
Bolnavii nu puteau scoate 
un cuvînt pentru a do me
dicilor unele omănunte a- 
juîătoare in intervenția lor. 
Dar promptitudinea medici
lor chirurgi Mihai Farkaș, 
loan Balint, Titus Roșescu și 
a medicului anestezist rea-

mi» medicamente și injecții 
și mi s-au alinat durerile. 
Acum sînt sigur că trăiesc, 
că-mi pot revedea nevasta 
și copiii. Mă simt din ce in 
ce mai bine.

- Gnd simțean că aerul 
intră-n mine ca-ntr-un bur
duf credeam că am înche
iat socotelile cu viața, afir
ma tînărul Pavel Munteanu. 
Dar se vede treaba că am 
avut zile. Și pot spune că 
medicii mi le-au dat. Copiii 
mei și nevasta pot fi acum 
liniștiți. Nu peste mult timp 
voi fi în mijlocul lor.

Telefonul de la poarta

Spitalului Lupeni sună pre
lung. Omul de serviciu ridi
că receptorul. De la celă
lalt capăt al firului, o voce 
de femeie, gituită de emo
ție, anunță :

— Aici maternitatea. Avem 
un ca» grav. Trimiteți ur
gent salvarea : După cîte
va minute, salvarea cu nr. 
31-HD—1990, condusă de 
șoferul Ion Cirstoiu, opri în 
fața maternității. Oamenii 
alergau cu grijă și într-un 
timp foarte scurt bolnava 
Maria Roman se ofla pe 
masa de operație din ca
mera de urgență a spitalu
lui. Suferea de o ocluzie 
intestinală. Inima ii bătea 
tot mai încet. Moartea îi 
dodeo tîrcoale. Intre timp 
fuseseră chemați și medicii 
Ilie Vonica și Dalman Kurt. 
Operația a început fără în- 
tîrziere. Era nevoie de miini 
sigure. Șansele de salvare 
erau minime. Dar medicii 
n-au dezarmat. Patru ore a 
durat operația, patru ore 
s-a zbătut tînăra femeie in
tre viață și moarte. Cînd 
lumina a reapărut în ochii ei 
medicii Vonica și Dalmon au 
răsuflat ușurați. Trecuse de 
miezul nopții cînd, cu fețe 
imbrobonate de sudoare, cei 
doi medici ou învins moar
tea. Sudoarea frunților lor 
nu fusese zadarnică. Femeia 
se afla in afora oricărui 
pericol.

cu 
certifica
te de în
credere 
și 
prejuire
DRA60Ș MARINAȘ

Multe vleli duble — a 
mamei și a copilului — au 
trecui prin miinile medicului 
specialist in glnecologie-ob- 
slrelică Dragoș Marinaș de la 
maternitatea din Petroșani. 
Femei, venite la maternitate 
in stare gravă, cu complica- 
fii dintre cele mai neprevă
zute. datorează azi viața lor 
și a copiilor lor medicului 
Marinaș care, intervenind cu 
promptitudine și pricepere, o 
redat societății vieți umane 
ce s-au aliat clndva in maie 
cumpănă. Miinile lui sigure, 
Înalta conștiință profesională, 
siguranța și atașamentul fală 
de bolnav sini calități ce i-au 
adus numai stimă și încrede 
re din partea acelora pe care 
le-a tratat, din partea multor 
părinți și copii. Pentru el 
profesiunea de medic nu este 
o simplă meserie. El știe cită 
răspundere incumbă această 
profesie, cită dăruire profe
sională șl cit umanism. De a- 
ceea nu rareori stă zile șl 
nopți întregi de veghe la că- 
pătiiul bolnavelor, incurajin- 
du-le cu cuvinte calde, re- 
dindu-le increderea In ele și 
tn viată.

De 13 ani șl cetățean,
candidatul Frontului Unității 
Socialiste tn circumscripția e- 
leclorală municipală nr. 47, 
pentru alege Lite de la 2 mar
tie, Marinaș Dragoș știe că 
printre alegătorii săi se vor 
afla multe femei cărora Ie-o 
salvat viata.

ILIE VONICA
Un nou caz grav a sosit ta 

spitalul din Lupeni. Medicul 
primar chirurg ilie Vonica se 
aila ca de obicei la datorie. 
Nu ero timp de așteptat. In 
tervenția sa a fost promptă și 
sigură. Bolnavul trăia. Peste 
puțin timp avea sd părăseas
că spitalul complet vindecat 
Medicul Vonica Iși făcuse și 
de dala aceasta datoria. De 
19 ani iși tace această dato
re nobila, umană, In Valea 
j'Ului (de 9 ani numai la Lu
peni). Multe dureri a alinat 
tn rodnica-i carieră chirurgul 
Ilie Vonica. Pe mulți i-a vlr. 
decal, redindu-i sănătoși, in
tegri, producției, familiei, so
cietății. De aceea oamenii il 
iubesc, nu-si fac griji cînd 
ajung pe miinile medicului 
Vonica. Ei spun că a: avea 
miini de aur și, de-l întrebi 
cum i-a tratat, fți vor vorbi 
numai fn superlative despre 
calmul, priceperea șl omenia 
medicului chirurg. înalta sa 
pregătire profesională este a 
testată șl de numărul lucră;> 
lor publicate Intre care și un 
curs de medicină sportivă — 
domeniu fn care a pătruns 
pentru prima oară ca medic. 
Rodnica activitate profesiona
lă și obștească a medicului 
primar chirurg Vonica i-a re
comandat drept candidat al 
Frontului Unității Socialiste
In circumscripția electorală
municipală nr. 155 pentru ale
gerile de ia 2 martie,

6HE0R6HE DRÂ6HICI
Profesează medicina de 12 

ani. De atunci, din 1957, clnd 
a părăsit băncile facultății, cu 
diploma de medic In buzunar, 
drumul său 'a urmat o curbă 
ascendentă. După trei ani de 
stagiatură la Băntfa, a venit 
1n Petrila. S-a legat trup și 
suJlet de oamenii de aici. In 
1962 i s-a atribuit conduce 
rea policlinicii din PetriiQ. 
lai din 1967 este directorul 
spitalului din aceeași locali
tate. Oamenii 11 stimează și i 
se adresează Întotdeauna cu 
încredere, știind că la el gă
sesc înțelegere, că sini ascul
tați șl tratați cu devotament.

Pe lingă rodnica activitate 
profesională, medicul specia
list internist Gheorghe Dră- 
ghici desfășoară și diferite 
activități obștești. Din lQ6? 
este deputat Intr-una din cir
cumscripțiile orașului Petrila, 
Iar anul trecui a tost ales 
membru fn biroul comitetului 
orășenesc de partid din loca
litate.

Drept apreciere a meriietoi 
safe pe linie socială Și ob
ștească, Frontul Unității So
cialiste l-a propus candidat in 
circumscripțiile electorală oră
șenească nr. 7 șl municipală 
nr. 76, pentru alegerile de Io 
2 martie.


