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Pe plaiuri
(Urmare din pag. l-a)

îa drumeție. Indicatoare. ■ marcaje 
Orientează turistul: 9 ore piuă la la
șei Bucura, tot atîta pînă la lacul 
Galeș și trei zile pîHă la Băile Her- 
culane. Drumuri frumoase, pline de 
farmec, grupul însă, cu regret, a 
trebuit să se mulțumească cu expli
cațiile unora care le-au străbătut. 
Timpul fiind scurt, s-a pornit la o 
drumeție de numai eîteva ore.

încetul cu încetul, părerea de rău 
pentru itinerariile lungi s-a spulberat, 
în fața priveliștilor ce se înfățișeau 
în lumina scînteietoare a soarelui. O 
adevărată întîlnire a anotimpurilor! 
Ici și colo, cîrligei singuratici, amin
tind de primăvară, își înălțau căp- 
șoarele albastre în „pădurile" de su
nătoare, plante ale verii. Mai încolo, 
pe la cota 1 650, am dat de toamne. 
® toamnă tristă, iremediabilă. Un 
brădet desfrunzit, fără sevă, privea 
parcă cu invidie în toate părțile, un
de verdele domina totul. Locul se 
nemește Pădurea Arsă, tocmai dato
rită înfățișării sale atît de triste, ba 
numai cîțiva pași însă, verdele îmbie 
dm nou la drumeție, făcînd pe cei ce 
iubește potecile de munte să-și conti
nue urcușul. Deodată, în scînteierî 
diamantine, pe după o colină, zăpa 
da apare ca ceva atemporal, neaș
teptat, în mijlocul plantelor ce cresc 
în voie, Ѳ adevărată întîlnire a ve
rii cu iarna. Poate că tocmai șuierul 
vârfului, ce bate neîncetat pe creste, 
unește aceste eiemente atît de dis
tanțate în timp, făcîndu-le să ființeze 
pe aceleași spații. Această întîlnire 
în natujă, a creat o... dezbinare în 
riadul excursioniștilor, împrăștiindu-i 
îb două tabere : în haine de vară s-a 
івсіпз o bătaie cu zăpadă de toată 
fcamus^ea...

Uriași și pitici
Am ajuns pe Cleanțul Cosmei. cam 

pe la cota 1 850. Fără voie ne-au 
Venit în minte frînturi din povesti-

De la I.R.E.H. 

Petroșani
Se aduce la cunoștința popu

lației din orașul Petroșani și 
din Livezeni că duminică -2 
iulie 1964, între orele 5—12, 
alimentarea cu energie elec
trică va li întreruptă pentru 
lucrări de revizii și reparații.

In discuția cooperatorilor

Activitatea economico-financiară. 
și deservirea populației

In acest an, colectivul cooperativei 
„Jiul" din Petroșani a obținut suc
cese însemnate în activitatea sa, 
ceea ce i-a adus drapelul de frunta
șă pe regiunea Hunedoara. Depăși
rea planului în ramura industrială 
(croitorie, cizmărie, ceasornicărie, 
tricotaje) cu 38 la sută, scoate în 
evidență faptul că aici lucrează oa
meni harnici, care pun suflet în 
muncă, dornici să întîmpine cea de-a 
XX-a aniversare a eliberării patriei 
cu realizări din ce în ce mai frumoase 
în domeniul deservirii populației. Lu
crători ca Nicșa Adam, Cristea Be
niamin, Boncina Gheza, Mitrigună 
'Ioan, Popa Gheorghe, Albu Toma, 
Pataki Alexandru, Fecioru Ana. Cri- 
șan Maria se străduiesc ca zi de zi 
să muncească astfel îneît clientela să 
fie pe deplin mulțumită.

Dacă în sectorul industrial activi
tatea s-a desfășurat în condiții cores
punzătoare. nu același lucru se poa
te spune despre ramura neindustria
lă. unde deși .sînt posibilități pentru 
a îmbunătăți situația sub aspect fi
nanciar, planul abia a fost realizat.

★
Ținînd seama de neajunsurile ma

de munte
rile lui Swift. Două dimensiuni infi
nit de îndepărtate ne aminteau de 
uriași și pitici. Copleșitoare prin mă
reția lor. se zăreau, atît de aproape 
și totuși departe. Vîrful Mare. Vîrful 
Păpușa, Vîrful Custura, cu nori în
volburați deasupra taurilor ce dăinu- 
iesc la poalele lui, Vîrful Gruniu. Vîr
ful Lazuru, cu coamele înzăpezite. O 
adevărată priveliște de basm 1

De la această feerie atenția nu 
poate fi distrasă decît de un opus 
concludent. Acesta s-a găsit în Ța
ra Hațegului, aflată în dreapta. Ca
sele dădeau impresia unei colecții de 
cutii de chibrituri, răspîndită cu 
chibzuială, în valea imensă. In stin
gă, pe potecile ce duc spre vîrfuri, 
într-o unduire lină se deplasează tur
me de oi, păzite de oameni avînd 
mărimi apropiate de cele ale unui 
soldat de plumb, tovarăș de joacă 
al celor mici.

Gu părere de rău părăsești Clean
țul Cosrpei, pornind spre cabană. A- 
bia acum observi brazii doborîți de 
furtuni și încerci sentimentul că na
tura uneori se poartă vitreg cu ceea 
ce a creat. Dar ce-i cîțiva brazi do- 
borîțî însă nu pot slăbi cu nimic 
forța dătătoare de viață a aerului 
azonat, astfel incit simți la fiecare 
pas că trăiești, că mîine întorcîndu-te 
la locul de muncă vei fi mai puternic, 
vei lucra mai bine...

In tabără la Săcel. raionul Hațeg. Aici își petrec o parte 
vacanta de vară numeroși fii ai oa menilor muncii- din orașele și 
munele Văii Jiului. Reîntorși din tabără ei vor avea multe de 
vestit despre frumusețile văzute în Țara Hațegului.

nifestate în sectorul neindusțrial, con
ducerea cooperativei (președinte tov. 
Dan Visalon) a organizai'recent o 
ședință de analiză, în cadrul căreia 
au fost scoase la iveală lipsuri ce 
dăinuie încă în activitatea unor uni
tăți neindustriale (frizerii, unități de 
coafură, cosmetică). Aceste neajun
suri privesc două aspecte principale : 
activitatea economico-financiară și 
deservirea populației.

In privința activității economico-fi- 
nanciare. trebuie arătat că numeroa
se unități lucrează cu o rentabilitate 
foarte scăzută sau chiar cu pierdere 
(nr. Ы. 12, 14. 39. 27 ). Un fapt 
care determină această situație este 
de natură subiectivă, avînd la bază 
activitatea unor cooperatori, care în 
loc să deservească în cadrul coope
rativei. încearcă să-și formeze o 
clientelă „pe cont propriu", prestînd 
servicii în mod particular. Printre 
aceștia se numără Sibișan Nicolae. 
Negoțiu Nicolae. Pavlov Ioța: Mes- 
zâros facob, Czeller Ștefan, Selejan 
Florica. Szilăgyi Eugen. Biro Ghi- 
zela. care fie la domiciliul lor, fie 

’ clienti au deschis

U O T E
Cui plătim cureetul electric?

Iată o întrebare la modă acum 
în Aninoasa, De luni de zile, ee- 
tățenii din această localitate nu 
au plătit consumul casnic de cu
rent electric pentru că nu au guî 

Gîndiți-vă și dumneavoastră 
— spunea un salariat de la mi
nă — am pînă acum neplătiti 
peste 250 kWh, atît arată conto
rul. M-am dus la biroul I.R.E.H. 
din Aninoasa. Nu-s acolo deeît 
electricienii și un maistru care se 
ocupă de întreținerea liniilor, de 
reparații. Dacă-i întrebi unde poți

Ceapă, varză, roșii. Dar numai atît ?
Sîntem într-o perioadă cînd în 

magazinele de legume și fructe 
trebuie să găsim o gamă largă de 
asemenea produse necesare con
sumului zilnic al populației. Dar 
pentru gospodinele din Aninoasa, 
care trec pe la cele patru maga
zine O.L.F. din această localitate, 
toată gama de legume și fructe 
se reduce la ceapă, varză și roșii. 
Tovarășul Taller Ludovic, directo
rul 0.L.F. Petroșani trebuie să fie 
de acord că e mult prea puțin. E 
mult prea puțin mai ales la Ani- 
noasa, unde practic nu există o 
piață de unde gospodinele să 
poată face asemenea cumpărături.

Supărător este faputl că zile în 
șir lipsesc cartofii, de aare gos- 

din 
co- : 

veritabile unități de deservire, bine
înțeles fără nici o autorizație.

Unii cooperatori, printre care Bone 
loan, Drăuceanu Emil; Mdszâros Es- 
tera, Bărăianu Angela. Tar Marta, 
nu decontează în mod corect bonu
rile de prestație, lucru ce face ea 
unitățile să încaseze sume mult mai 
mici decît cantitatea reală a servi
ciilor efectuate. Consumul specific ri
dicat de materiale, determinat de 
lucrători ca Lunga Maria, Nicoară 
Monica, Buză Ileana, Antal Irina, 
Diimitrana Clara, care nici de mate
rialul din dotare nu se îngrijesc, 
este un alt factor ce duce la o acti
vitatea financiară nesatisfăcătoare. 
Este de datoria gestionarilor și ca
sierilor sâ vegheze ca astfel de aba
teri să nu se mai comită, lucru ce 
în mod neîndoielnic va duce la re
zultate mult mai bune.

Indisciplina constituie un alt fac; 
tor care duce la diminuarea rezul
tatelor. Unii lucrători în loc să se 
dovedească operativi cu deservirea 
publicului, în loc să folosească în 
mod judicios timpul de lucru, găsesc 

plăti curentul, dau din umeri. Spun 
și ei că ar trebui să fie o casieră 
care să încaseze taxele pentru cu
rent, dar nu-i...

Această problemă trebuie re
zolvată de îndată de conducerea 
I.R.EH. Petroșani, deoarece neîn
casate de luni în sir, taxele res
tante pentru consumul casnic de 
curent se adună și încasarea lor 
va fi îngreunată. Și apoi, în mod 
legitim, locuitorii aninoseni vor 
să fie cu taxele la zi, dorință ca
re trebuie respectată.

podinele nu se pot lipsi. De ase
menea lipsesc morcovii, fasolea 
verde, fructele de sezon și alte 
produse căutate. Absența acestor 
produse din magazinele de legu
me și fructe din Aninoasa se da- 
torește lipsei de grijă a conduce
rii O.L.F. Petroșani pentru apro
vizionarea corespunzătoare a lo
calităților periferice.

Livada nimănui
Cu mai bine de doi ani in ur

mă, la Lonea era o livadă de pomi 
fructiferi bine îngrijită. Fructele 
recoltate — mere, prune, vișine — 
intrau în cămara de alimente a 
creșei cit și în eea a spitalului din 
localitate și îmbogățeau masa ce
lor mici, a bolnavilor.

De un timp însă, livada pare a 
nimănui. E părăsită. De două pri
măveri nimeni nu s-a îngrijit de 
curățirea și stropirea pomilor. Gar
dul care o împrejmuia s-a distrus, 
iar crengile pomilor pline cu rod 
cad victimă înainte de a fi fruc
tele coapte.

Livada așa cum se prezintă a- 
cum strică aspectul orașului, iar 
sfatul popular Petrila nu ia mă
suri pentru remedierea acestei si
tuații.

ȘTEFAN NAGY 
corespondent

MICROFOILETON

De-аг fi un singur sortiment..
Dobrotescu Gheorghe e gestio

nar la magazinul textil nr. 36 din 
Uricani. In felul lui e un visător. 
Și cum visurile nu i se realizează 
are necazuri, nu glumă. In vis 
vede un magazin plin de marfă și 
de clienți. Clienti de tot felul, 
însă marfă de un singur sorti
ment. El stă la tejghea și taie din 
nesfîrșita bucată de stofă sau 

de cuviință să introducă în unități 
băuturi alcoolice, să piardă timpul cu 
activități ce nu-și găsesc rostul. 
Printre aceștia sînt Meszăros lacob, 
Mărăcineanu Nicolae, Fțito Elisabe- 
ta. Boteza tu Romeo. De asemenea, 
alți cooperatori întîrzie, pleacă din ser
viciu sau chiar absentează nemotivat.

Alături de majoritatea cooperatori
lor conștiincioși sînt încă unii care 
uită regulile de bună cuviință, astfel 
îneît se poartă cu totul nepoliticos 
fața de clientelă, folosesc cuvinte ne
potrivite, jignitoare. Numai astfel 
se explică desele reclamații la adre
sa cooperatorilor Pataki Ileana, Mun- 
teanu Maria, Drăuceanu Emil. Foch 
Ana, care nesocotesc normele de de
servire civilizată, încalcă reguli ele
mentare de bună cuviință, aducînd 
astfel prejudicii reputației întregului 
colectiv.

Apreciem că analiza făcută, pozi
ția fermă luată față de aceste aba
teri vor contribui la îmbunătățirea 
activității în sectorul neindustrial, 
vor face ca întregul colectiv să ob
țină rezultate economico-financiare 
superioare celor de pînă acum. Po
sibilități sînt. însă ele trebuie folo
site, spre satisfacția miilor de oa
meni ai muncii care vin în contact 
cu unitățile de deservire.

V ГІГММѴТЕ *

Ecoul muncii 
din adîncuri
(Urmare din pag. l-a)

tone de cărbune pe poet, față de 
5,? tone cit prevede planul. Spo
rirea randamentelor, rod al apli
cării inițiativei „două cîmpuri pe 
fiecare schimb și aripă" a permis 
acestei brigăzi să realizeze în a* 
batajul său cameră viteze lunare 
de avansare de peste 120 m.

Lună de lână — 
evideatiată în întrecere

Minerii brigăzii conduse de tov. 
Pentec Alexandru efectuează o lu
crare importantă pentru crearea 
de noi fronturi de lucru în vede
rea sporirii capacității de produc
ție a sectorului II. Brigada des
chide o galerie de cap pe stratul 
13, cu scopul punerii în valoare 
a unor noi rezerve din acest strat.

Muncind susținut, brigada reali
zează depășiri însemnate de plan, 
reușind astfel să scurteze terme
nul de execuție a lucrării încre
dințate. Obtinînd în permanentă 
realizări frumoase, brigada tova
rășului Pentec Alexandru a fost 
declarată evidențiată în întrecere 
în fiecare lună care a treeut din 
acest an.

Un indice ridicat
Este vorba de un indice care 

pune în evidență răspunderea cu 
care lucrează minerii aninoseni. 
Anume de greutatea medie a va- 
gonetelor încărcate cu cărbune în 
adîncul minei Aninoasa. Intr-una 
din aceste zile s-a înregistrat o 
încărcare medie de 0,960 tone pe 
vagonet. In celelalte zile din' a- 
ceastă perioadă, încărcarea medie 
s-a menținut apropiată de acest 
nivel.

Doi factori au contribuit la ob
ținerea acestui indice ridicat : 
grija brigadierilor, a vagonetarilor 
de la roluri pentru încărcarea co
respunzătoare a vagonetelor și 
munca susținută a echipelor de la 
sectorul de transport care zilnic 
asigură curățirea unui număr 
important de vagonete.

stambă sau ce o fi. Nimeni ‘ nu 
zice nimic. Clienții iau bucata tă
iată, plătesc și pleacă.

Dar visul nu se realizează, de
oarece magazinul e bine aprovi
zionat cu de toate, in multe sor
turi, în multe culori, din care 
cauză gestionarul are o seamă de 
necazuri. Iată eîteva din ele :

— Vă rog un alt material, cred 
că-i mai frumos...

—- Crezi că stau toată ziua, bu
nă ziua, la dispoziția dumitale ? — 
se răstește gestionarul. Hotărăș- 
te-te odată l

Bineînțeles, cumpărătorul rămî- 
ne descumpănit de ton, de proce
deu, dar n-are timp să se gîndeas- 
că prea mult la ceea ce a fost, 
deoarece gestionarul îi „reamin
tește" că trebuie să fie „hotărît" 
și apoi îi atrage atenția ca altă 
dată să „nu mai facă așa".

Altă dată un cumpărător se 
uită la marfă, cîntărește omul pe 
ce dă banii. Dar gestionarul :

— încă nu te-ai hotărît ? Ce te 
ui(i așa ca vițelul la poarta nouă ?

Ii vine în ajutor și vînzătoa- 
rea Iuter Lucieta, care se „ener
vează" că dialogul gestionar-client 
o obligă să întrerupă lectura u- 
nui roman bătut de vînturi, fără 
copertă, îngălbenit de vreme.

Si — uite așa, gestionarul e 
„obligat" zilnic să se enerveze, 
pentru simplul motiv că marfa e 
de mai multe sortimente, iar cum
părătorii, pe bună dreptate, aleg. 
Cum gestionarului îi place ca toti 
să fie „hotărîti", credem că ,n-ar 
fi rău ca tovarășii din conduce

rea ©.C.L. Produse Industriale din 
Petroșani să manifeste și ei... ho- 
tărîre în eliminarea năravurilor 
(chiar cu gestionar cu tot 1), de
oarece ele n-au ce căuta în co
merțul nostru, Hotărît 1
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In construcție — 
un mare combinat chimie

Ce nu se face azi din gaz metan, 
una din marile bogății ațe patriei 1 
Chimia modernă îl transformă în 
piese, în îmbrăcăminte, chifc și în 
alimente !

Combinatul care se construiește la 
marginea sudică a orașului Tg. Mu
reș va produce azotat de amoniu, 
un îngrășămînt agricol de mare efi
cacitate cu ajutorul căruia se va 
spori simțitor producția de grîu, de 
porumb, de fîn, pe întinse suprafețe. 
Prin urmare, în cazul nostru, gazul 
metan se va transforma în pîine și 
carne.

Pe cele 26 hectare pe care se va 
întinde combinatul din Lunca Mure
șului, se cultivau în anii trecuți grîu 
sau porumb și se obțineau recolte 
bune. Dar se poate oare compara 
cantitățile ce se recoltau de pe acest 
teren, cu ceea ce se va obține pe 
întinderi vaste din toate regiunile 
țării, în urma aplicării azotatului de 
amoniu — produsul finit al viitoru
lui combinat ? Calculele arată că 
sporul anual de recoltă în urma fo
losirii întregii producții a combina
tului va fi la grîu de 360 000 — 
600 000 tone, la porumb de 400 000 
— 700 000 tone.

Actul de naștere al combinatului 
îl întîlnim, ca și pe cele ale multor 
alte întreprinderi moderne de pe în
tinsul patriei, în documentele celui 
de-al Ш-lea Congres al partidului.

Lucrările n-au început de mult : 
abia cit un an și jumătate în ■ urmă. 
Ele se găsesc însă într-un stadiu a- 
vansat. Adesea auzi cîte un mure- 
șan spunînd : .,Am trecut ieri pe 
lîngă șantierul combinatului. Sînt ui
mit de cîte s-au făcut de cînd n-am 
fost pe acolo" !

Mirarea localnicului e în același 
timp o diplomă de laudă pentru con
structori. Oameni destoinici și inven
tivi, ei au schimbat într-un timp re
lativ. scurt vechiul peisaj agrar de 
la marginea Tg. Mureșului într-unul 
industrial modern. Folosindu-se meto
de de lucru avansate s-au ridicat nu
meroase clădiri. turnuri, coloane 
zvelte, coșuri înalte. Șantierul e brăz
dat în lung și în lat de drumuri 
moderne asfaltate. Trecătorul e im
presionat de acest peisaj, de diver
sitatea de forme și dimensiuni.

у Intre constructori sînt mulți oa
meni cu experiență bogată cîștigată 
pe alte mari șantiere din țară Șeful 
unei echipe de dulgheri. Nistor Pe
tru. de pildă s-a născut într-un sat 
nu departe, de Tg. Mureș. El a lu
crat însă cîțiva ani la Onești, și 
acum, pe șantierul din apropierea 
satului său natal, folosește toată pri
ceperea însușită acolo. Dulgherii de 
sub conducerea lui aplică cu succes 
O metodă nouă la turnarea stîlpilor 
'de beton la a cărei elaborare a par- , 
ticipat și Nistor, alături de inginerii | 
Dumitru Boghez, Tănăsescu Ștefan . 
și de maistrul Jozsa Francisc. Efica- 1 
cîtatea acestei metode denumită „gli
sarea stîlpilor cu console" este evi
dentă. Coloși de beton de 30 de to
ne se toarnă direct în picioare, pe 
locul ce le este destinat în construc

Un șirag de perle
Doar Valea Prahovei poate fi com

parată cu regiunea Mureș Autonomă 
Maghiară în ceea ce privește numă
rul stațiunilor balneo-climaterice mon
tane.

In regiunea Mureș Autonomă Ma
ghiară se numără cu zecile localită
țile cu izvoare de borviz sau ile 
apă sărată. Din acest șirag de perie 
să amintim piesele cele mai strălu
citoare, care s-au făcut cunoscute nu 
numai în țară ci și peste hotare : 
Tușnad, cu splendida sa așezare, So- 
vata, cu băile sale tămăduitoare, 
Borsec, cu renumitele sale ape. La
cul Roșu, cu misteriosul „Ghilcoș". 

i Zeci de mii de oameni vin anual 
' să-și petreacă concediul sau să-și va

dă de sănătate în aceste localități. 
Numărul lor Va ajunge în 1964 ia 
aproape 100 000. 

ție, prin glisare, cu ajutorul unui 
cofraj de lemn căptușit cu tablă. Gli
sarea stîlpilor cu console, față de 
metoda prefabricării, scurtează timpul 
de execuție a unui stîlp cu 20 de 
zile, reduce simțitor consumul de 
cherestea și elimină complet cheltu
ielile de montaj (3 500 lei pe bucată).

Turnurile de răcire se construiesc 
tot prin glisare, cu ajutorul cofra- 
jelor cățărătoare. In felul acesta s-au 
economisit la fiecare turn 250 mc 
material lemnos, timpul de execuție 
fiind redus cu 20 la sută.

Priceperea și inventivitatea cons
tructorilor Combinatului chimic de la 
Tg. Mureș s-ar putea ilustra și prin 
numeroase alte fapte, înscrise la loc 
de cinste în cronica acestei lucrări 
de mare amploare. Ei nu se opresc 
însă la ceea ce au realizat ci caută 
mereu noi procedee. De pildă, acum 
se studiază posibilitatea de îmbinare 
a tuburilor Bucow pentru aducțiunea 
apei industriale cu garnituri inelare 
de cauciuc, renunțîndu-se la proce
deul clasic care nu dă întotdeauna 
rezultate bune. Calitatea execuției fie
cărei lucrări stă în centrul preocupă
rilor acestor oameni.

★

Nu va trece mult timp și Combi
natul din Tg. Mureș va începe să 
producă. Patria noastră se va îmbo
găți cu o nouă întreprindere de 
seamă care prin producția ei va a- 
duce, e importantă contribuție la spo
rirea producției agricole în eîmpia 
Transilvaniei sau Banatului, în Bără
gan șau pe ogoarele Moldovei.

E. LOB

А 1Э-А
Recent, pe. porțile Institutului de 

medicină și farmacie din Tg. Mureș 
a ieșit cea de-a 19-a promoție de me
dici și farmaciști. De asemenea, de 
pe porțile Institutului pedagogic a 
ieșit în acest an cea de-a 2-a pro
moție de profesori.

— In cei 19 ani de existență — ne 
împărtășește rectorul Institutului de 
medicină și farmacie, prof. dr. An- 
drasofszky Tiberiu — institutul nos
tru a pregătit la un nivel corespun
zător peste 2 000 de studenți. Cele 
două facultăți ale institutului de 
medicină generală cu secțiile stoma
tologie, pediatrie, medicină generală 
și facultatea de farmacie, sînt pre
văzute cu săli noi de cursuri și la
boratoare modern utilate. Studenții 
noștri își completează bagajul cu
noștințelor teoretice prin lucrări 
practice efectuate cu ajutorul celor 
mai noi aparate. Instalația de tele
viziune din sala de curs de la cli
nica chirurgicală, care permite stu
denților să urmărească operațiile e- 
feetuate de cadre didactice cu o

O grija deosebită se acordă asi
gurării unor condiții cît mai bune 
de cazare și de hrană, ca și trata
mentului medical. Pentru amenajarea 
și dotarea vilelor s-au prevăzut, nu
mai în acest an. 4 milioane de lei. 
Policlinicile dispun de un personal 
medical cu o calificare temeinică, de 
aparate moderne de diagnosticare și 
tratament.

Oamenii se simt foarte bine în 
aceste localități și-și petrec conce
diul în mod plăcut. Cel care a făcut 
băi în lacul Ursu, le dorește și în 
anul următor; la fel cel care a băut 
borvizul Borsecului la izvoare, sau 
cel care a respirat aerul ozonat al 
Tușnaduluî. Iată de ce, sînt mii de 
oameni care-și petrec concediul în 
aceste localități, ani în șir.

REGHIN __
MELBOURNE — TOKIO

încă la Olimpiada de la Mel
bourne ambarcațiile fabricate la 
Complexul de industrializare a 
lemnului din Reghin, sub îndru
marea iscusitului proiectant și con
structor de bărci Vasile Varga, 
au atras atentia sportivilor din 
multe țări ale lumii. Cu ele, cano
torii romînl au adus glorie culo
rilor patriei.

De atunci, faima ambarcațiuni
lor de Ia Reghin s-a răspîndit a- 
jungînd la Beirut, Roma și la Lon
dra, la Hamburg și la Amsterdam, 
fapt atestat și de numeroasele co
menzi de peste hotare, adresate 
întreprinderii din acest orășel.

Acestor lauri li s-au alăturat în 
cursul anilor victoriile de la cam
pionatul european de canotaj fe
minin de la Berlin-Grunau; de la 
campionatul din Poznan, sau de 
la campionatele internaționale de 
iachting de la Mamaia și așa mai 
departe. Este demn de remarcat 
faptul că aceste succese au fost 
obținute de fiecare dată cu al"te 
tipuri de ambarcațiuni —- canoe, 
schifuri, iole — ca o dovadă a 
faptului că există la Reghin o 
preocupare continuă pentru pro
movarea noului.

Această preocupare se reflectă 
și în inovațiile aduse noilor tipuri 
de ambarcațiuni necesare canoto
rilor noștri în vederea participă
rii la Olimpiada de la Tokio din 
anul acesta.

Pentru membrii lotului republi
can, la Reghin se construiese 8 
tipuri de ambarcațiuni de diferite 
capacități. De asemenea, sînt în 
lucru 4 arborade pentru cuterul 

.ț „Star", rame speciale din lemn de 
f rezonanță din molid etc.

PROM
înalta pregătire, biblioteca centrală 
cu peste 90 000 de volume și 700 
de .titluri de. reviste, zecile de la
boratoare ale institutului asigură o 
înaltă pregătire viitorilor medici și 
farmaciști. Studenților le sînt asigu
rate condiții de trai șl învățătură din
tre cele mai bune. Strălucesc de 
curățenie patru cămine studențești, 
o nouă cantină, dată recent în fo
losință cu 1 500 de locuri — înzes
trată cu cele mai moderne insta
lații. Grupul de cămine studențești, 
cantina ca și frumoasa clădire a 
institutului nostru se încadrează per
fect în noul „cartier universitar" din 
Tg. Mureș,

Tînărul nostru centru universitar 
se bucură și de ajutorul unei Baze 
de cercetări a Academiei R.P.R. 
Deosebit de importante sînt cercetă
rile efectuate în această instituție

Tg. Mureșul zilelor noastre o- 
feră vizitatorului un tablou tine
resc, deși orașul datează de se
cole. Pasagerii curselor zilnice de 
avioane, care înainte de aterizare 
fac un cerc în jurul orașului ob
servă că limitele lui cuprind pe 
o porțiune lungă de cîțiva kilo
metri, malul sting al Mureșului și 
parțial malul drept, de la Sîngeor- 
giu de Mureș și pînă în sudul co
munei Cristești. Actualele margini 
ale orașului sînt marcate de mari 
obiective industriale. De Ia mo
dernele hale ale Fabricii de zahăr, 
complet reconstruite în ultimii 
ani, și pînă la extremitățile fostei 
comune Mureșeni, ți se înfățișea
ză un peisaj industrial cuprinzînd 
fabrici de produce alimentare, de 
materiale de construcții,, de utilaj 
pentru industria ușoară și altele, 
cărora li s-a alăturat în ultimul 
timp Combinatul de îngrășăminte 
azotoase, în construcție.

La celălalt capăt al orașului se

„Aurul verde" — 
o mare bogăție a regiunii

Mai bine de o treime din supra
fața regiunii Mureș-Aulonomă Ma
ghiară este ocupată de păduri; 
valorificarea bogăției lor este o 
problemă de mare importanță pen
tru economia regiunii.

Această bogăție, am putea spu
ne inepuizabilă, atrăgea și în tre
cut atenția asupra ei. Totuși, si
tuația nu se poate compara cu 
cea din prezent. In condițiile ex
ploatării de jaf de atunci se ur
mărea obținerea unor profituri 
maxime, într-un termen cît mai 
rapid, pe baza pustiirii necruță
toare a fondului forestier. In mo
mentul naționalizării, peste 40 000 
ha terenuri forestiere erau despă- 
durite în mod barbar. Azi exploa
tarea pădurilor se face științific, 
rational, cu grijă și pentru viitor. 
Prin înfăptuirea rapidă a progra
mului de împăduriri, in anul 1963 
s-a reușit să se lichideze rămîne- 
rea în urmă în acest domeniu, 
plantîndu-se anual cîte 5 600—6 000 
de hectare. In momentul de față 
sînt create posibilități pentru plan
tarea a cîte 1 400 ha anual, care 
vor asigura perpetuarea tezauru
lui pădurilor.

Congresul al Ill-lea al P.M.R. a 
stabilit sarcini concrete privind 
ridicarea productivității muncii în 
acest sector cît și în vederea in
troducerii tehnicii noi, prevăzînd 
valorificarea rațională a masei 
lemnoase.

Generalizarea . aplicării proce
deelor înaintate este o preocupa
re permanentă a tuturor celor 6 
întreprinderi pentru exploatarea și 
industrializarea lemnului din ca
drul Direcției regionale , a econo
miei forestiere. Azi. brigăzile com
plexe cîi plata în acord global 
realizează 70 la sută din volumul 
total al lucrărilor și se va putea 
ajunge în viitorul nu prea înde
părtat la 80—85 la sută.

O T i E
privind procesele demielizante ale 
sistemului nervos central (acad. Mis- 
kolczy Dezideriuj. Lucrările științifice 
elaborate de cadrele noastre didac
tice văd lumina tiparului în peri
odicul institutului — „Revista medi
cală", care publică în. medie pe 
an peste 120 de articole.

In cel mai tînăr- institut din lo
calitate — ne spune prorectorul In
stitutului pedagogic de 3 ani, tov. 
Petre Nireșteanu, învață peste 800 
de studenți. El are 8 laboratoare bi
ne înzestrate — de chimie organică, 
chimia analitică, mecanică, electrici
tate, radiotehnică și altele. S-au mai 
amenajat, de asemenea, două labora
toare de optică și de fotocinetică. 
Biblioteca însumează aproape 30 000 
de volume.

ATANASIE POPA

Tinerețea unui oraș vechi
ridică maiestuos, construcțiile fa
bricii de mobilă, iar mai la vale, 
fabrica de confecții „Mureșul", 
întreprinderea „Electro-Mureș", fa
brica de conductori, cea de pielă
rie etc.

Trecînd pe străzile orașului, a- 
lături de cele cîteva clădiri im
pozante din trecut, în arhitectura 
cărora își dau întîlnire stilurile 
Baroc, Empire, Renaissance și al
tele, rămîi plăcut impresionat de 
liniile moderne, elegante, ale blo
curilor noi. Pe alocuri, dai de 
complexe tinere, care amintesc 
arhitectura Bucureștiului sau a al
tor orașe mari. Ele se extind pe 
zi ce trece și pe linie orizontală 
și pe verticală. Să încercăm să le 
enumerăm: Cartierul clinicilor, „7 
Noiembrie", „N. Bălcescu',' „Gh, 
Doja“, „Babeș-Babits"... iar mai 
noi „Aleea Carpați".

In fața noastră se conturează 
imaginea Tg. Mureșului nou, a că
rui populație se apropie vertigi

Este de remarcat faptul că, 
dacă pînă la naționalizare, dt* 
fag, supranumit pe atun-ci „lem
nul săracului", nu se produceau 
decît bușteni de derulai, traverse 
cioplite și mal ales lemn de foc, 
în zilele noastre din această e- 
sență se scot cel puțin 11 sorti
mente, printre care celuloză, lemn 
de construcții și cherestea pentru 
export.

Progrese muri s-au realizat în 
anii care au trecut de la elibe
rare și în ce privește mecaniza
rea lucrărilor.

In prezent în cele circa 200 
parchete de exploatare funcționea
ză peste 320 de ferăstraie meca
nice și electrice, peste 80 de trac
toare forestiere, 65 de funiculars 
și 60 de utilaje stabile, ca și 80 
de trolii montate la autocamioa
ne, pentru încărcarea mecanizată 
a lemnului. Dacă în anul 1959, 
doboritul și secționatul buștenilor 
erau mecanizate numai în propor
ție de 12 la sută, azi acest indice 
a ajuns la 65—70 la sută. La faza 
scos-apropiat, în aceeași perioa
dă s-a realizat o creștere de la 
14,6 la sută la 50 la sută, iar în 
ce privește încărcatul, de la 2-5 
la suta în 1959 la 75 la sută în 
prezent.

Toate aceste cifre demonstrea
ză cît se poate de elocvent ofen
siva nestăvilită a tehnicii noi în 
industria forestieră.

Un loc important ocupă în e- 
conomia regiunii și industrializa
rea lemnului.

Azi, avem în regiune complexe 
moderne de industrializare a lem
nului, fabrici utilate pe măsura 
cerințelor tehnicii noi, mîndrii ale 
industriei noastre.

In satul Gălăutaș s-a ridicat în 
ultimii ani marele complex meca
nizat și automatizat. Pe lîngă pla
caje, furnire, uși celulare, plăci 
aglomerate, aici se fabrică și bi
nale, într-un cuvînt toată lemnă
ria necesară blocurilor de locu
ințe.

Iprofil „23 August" este cea 
mai mare fabrică de mobilă din 
țară, Din 2 în 2 minute, pe por
țile acestei fabrici iese cîte o 
garnitură întreagă de mobilă.

Produsele Complexului de in
dustrializare a lemnului din Re
ghin au cîștigat o reputație bine
meritată atît în tară, cît și îa 
străinătate.

...Și am putea continua eu mul
te alte exemple.

Esențialul este însă faptul că 
azi, bogăția inepuizabilă a pădu
rilor noastre, aurul nostru verde, 
aparține întregului popor, iar va
lorificarea sa e menită să contri
buie la ridicarea economică a ță
rii, la satisfacerea nevoilor oa
menilor muncii.

BORIS BLASCU,
inginer-șef la D.R.E.F. Tg. Mureș 

nos de cifra de 100 000. In anul 
curent vor fi date in folosință 
încă 800 de apartamente, școli noi, 
magazine noi, zonele verzi ale 
orașului vor crește cu încă 5 hec
tare, suprafața străzilor construi
te și modernizate crește cu 33 000 
de m p, modernizarea iluminatu
lui ■ public; tuburile fluorescente; 
lămpile cu vapori de mercur, care 
au înlocuit cu totul sistemul „cla
sic" de iluminat public cu lămpi 
incadescente; înnoirea uzinei de 
apă, creșterea rețelei de distri
buție de la 50 km în 1945 la 85 
km — toate sînt semne incontes
tabile ale tinereții orașului, ale 
prosperității.

Și dacă ne gîndim Ia faptul că 
toate acestea s-au realizat în curs 
de numai două decenii, ne . '.tem 
imagina ce va aduce viitorul!

ȘTEFAN IZSAK
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A 197-a ședință a Comitetului celor 18 
pentru dezarmare

Adenul își revendică hofărît 
dreptul la autodeterminare

GENEVA 9 (Agerpres).
La Palatul Națiunilor din Ge

neva s-a desfășurat joi cea de-a 
197-a ședință a Comitetului celor 
18 pentru dezarmare, sub preșe
dinția lui C. N. Obi (Nigeria). Șe
dința a fost consacrată discutării

Congresul mondial de fizică 
, nucleară

PARIS 9 (Agerpres).
La sediul U.N.E.S.C.O. din Paris 

s-au încheiat miercuri lucrările 
Congresului mondial de fizică nu
cleară, la care au participat apro
ximativ 900 de oameni de știință 
din 35 de țări ale lumii. Lucrările 
congresului au fost consacrate a- 
niversării a 30 de ani de la desco
perirea de către Irene și Frederic 
Joliot — Curie a radioactivității 
artificiale. In timpul lucrărilor con
gresului, oamenii de știință au 
făcut un schimb de păreri asupra 
stadiului cercetărilor științifice în 
domeniul fizicii nucleare și au 
examinat perspectivele colaboră
rii oamenilor de știință din lumea 
întreagă.

După încheierea lucrărilor con-

O rezoluție a O.I.M. care condamnă 
politica de apartheid din R.S.A.

GENEVA 9 (Agerpres).
Delegații la Confernța generală a 

Organizației Internaționale a Muncii 
(O.I.M.) au adoptat în unanimitate 
o declarație în care condamnă poli
tica de apartheid a guvernului din 
Republica Sud-Africană. Declarația 
cheamă toate guvernele și pe toți 
membrii O.I M. să sprijine măsurile 
adoptate împotriva regimului rasist 
al lui Verwoerd.

Autorii declarației cheamă guver
nul R.S.A. să renunțe la politica de

Bazele politicii externe a guvernului 
somalez

MOGADISCIO 9 (Agerpres).
Primul ministru al Republicii So

malia, Hadji Hussein Abdirizak. 
a declarat că neangajarea și sta
bilirea de relații prietenești cu toa
te țările lumii constituie bazele po
liticii externe a guvernului so
malez. Credem cu fermitate, a 
spus el, în principiile coexistenței 
pașnice între state cu sisteme so
ciale, politice și economice dife
rite. Fără aceasta, nu poate fi men
ținută pacea în lume și încrederea 
reciprocă între state. Condamnăm

LONDRA Conferința țărilor membre 
ale Commonwealfh*ului

LONDRA 9 (Agerpres).
Cea de-a doua și a treia zi a 

Conferinței primilor miniștri din ță
rile membre ale Commonwealth-ului 
a fost consacrată examinării primu
lui punct al ordinei de zi, și anu
me, situația internațională.

Primul ministru englez, Douglas- 
Home, a vorbit despre problemele 
dezarmării, problemele relațiilor Es- 
Vest, și despre situația din Asia 
de sud-est. El și-a exprimat părerea 
că „războiul rece Est-Vest s-a în
cheiat". Expunerea sa a constituit, 
potrivit părerii observatorilor, o ar
gumentare a politicii engleze de „for
ță și conciliere".

Premierul malayez. Tunku Abdul 
Rahman, a solicitat sprijinul mem
brilor Commonvealth-ului pentru Fe
derația Malayeză în disputa cu In
donezia. El a fost susținut numai 

măsurilor colaterale menite să con
tribuie la destinderea încordării 
internaționale și să ușureze calea 
spre realizarea unui tratat de de
zarmare generală și totală. Au 
luat cuvîntul reprezentanții S.U.A., 
R. S. Cehoslovace și Italiei.

greșului, la sediul U.N.E.S.C.O. a 
avut loc o conferință de presă în 
cadrul căreia au luat cuvîntul nu
meroși oameni de știință partici
pant! la congres. Cu acest prilej, 
ei au vorbit despre rezultatele lu
crărilor forumului fizicienilor, sub
liniind că acest congres a fost u- 
nul din cele mai importante din 
ultimii ani.

In cadrul festivităților consacrate 
aniversării a 30 de ani de la des
coperirea radioactivității artificiale, 
la Universitatea din Paris a avut 
loc un mare miting la care au 
participat studenți și profesori, 
precum și oameni de știință care 
au luat parte la lucrările Congre
sului mondial de fizică nucleară.

apartheid, să garanteze libertatea și 
egalitatea tuturor cetățenilor.

Luînd cuvîntul înainte de supune
rea ia vot a declarației. James Ro- 
osvelt, consilier tehnic al delegației 
S.U.A.. (membru al Camerei Repre
zentanților din partea partidului de
mocrat) â declarat să Statele Unite 
vor acorda sprijin deplin condam
nării politicii de apartheid din R.S.A. 
Delegatul francez, Henri Hauck. î-a 
chemat pe participanții la conferință 
să sprijine în unanimitate declarația 
O.I.M.. care condamnă politica de 
apartheid din R.S.A.

războiul ca mijloc de rezolvare a 
litigiilor internaționale.

Primul ministru al Republicii So
malia a subliniat că. asigurarea u- 
nității țărilor africane și elibera
rea deplină a teritoriilor africane, 
care se află sub dominație străină, 
au fost întotdeauna principalele 
teluri ale politicii externe a gu
vernului somalez. Guvernul nos
tru, a spus el, va promova și în. 
viitor această politică militînd 
pentru stabilirea de relații econo
mice, politice și sociale strînse 
între țările africane.

de premierii Australiei și Noii Ze- 
elande.

Situația din Rhodesia de sud a 
devenit o problemă principală a con
ferinței, ceea ce, potrivit agenției 
Reuter, „reprezintă un succes a 
șapte state africane ai căror condu
cători exercită presiuni pentru ur
gentarea unei noi conferințe consti
tuționale privitoare la Rhodesia de 
sud, care este condusă de albi, cu 
participarea liderilor naționaliști afri
cani din această colonie". Primul 
ministru al Kenyei. Jomo Kenyatta, 
i-a chemat pe conducătorii țărilor 
Commonwealth-ului să sprijine eli
berarea africanilor care mai sînt 
conduși de străini. El s-a referit la 
situația din R.S.A., Rhodesia de sud, 
coloniile portugheze Angola și Mo- 
zambic.

Ministrul de externe al Ciprului, 
Kyprianu, care îl reprezintă pe pre-

CAIRO 9 (Agerpres).
.Subcomitetul pentru Aden al Co

mitetului Special al O.N.U. pentru 
examinarea aplicării Declarației cu 
privire la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale, con
tinuă audierile la Cairo în legătură 
cu situația din Federația Arabiei de 
sud.

Abdulah Al-Asnag, președintele 
Partidului socialist popular din Aden, 
a ftelrt etinoscut Subcomitetului că 
toate otganizațiile din Aden cer a- 
pticarea imediată a rezoluțiilor 
O NU. cu privire la acest teritoriu.

Ir- depoziția sa, șeicul Mohammed 
Saleh conducătorul tribului Yafeh, 
care numără 500 000 de membri, a 
cerut Subcomitetului să intervină di
rect pentru a pune capăt operațiu
nilor militare și dominației coloniale 
engleze din această regiune Fl a 
declarat că împărțirea Arabici de 
sud în protectorate constituie un fals 
care urmărește menținerea dominației 
Coloniale în această regiune.

Lupta dintre Scranton și Goldwater 
se intensifică

SAN FRANCISCO 9 (Agerpres). 
Guvernatorul statului Pennsylva

nia, William Scranton, a sosit mier
curi la San Francisco pentru ca, 
după cum subliniază agenția Fran
ce Presse, „să preia personal con
ducerea campaniei în fața conven
ției partidului republican cu sco
pul de a obține desemnarea sa 
drept candidat la alegerile prezi
dențiale împotriva senatorului con
servator Barry Goldwater". La so
sire, el a declarat că a venit la 
San Francisco „pentru ca poporul 
american să înțeleagă cu claritate 
că partidul republican nu este re
prezentantul unei societăți de ex
tremă dreaptă". France Presse a- 
preciază aceste cuvinte drept o 
aluzie la societatea „John Birch", 
care este sprijinită de Goldwater.

Cu numai cîteva zile înaintea 
deschiderii convenției republicane, 
agențiile occidentale de presă pre
văd o luptă strinsă între principa
lii candidați. Luînd cuvîntul î,n 
fața comitetului partidului republi
can care elaborează platforma e- 
lectorală a partidului, fostul am
basador american la Saigon, Hen
ry Cabot Lodge, a criticat punc
tele de vedere exprimate de Gold
water îritr-o serie de probleme și 
și-a exprimat părerea că acesta 
va fi sprijinit numai de 200 de 
electori sudiști. Un punct de ve
dere asemănător a fost exprimat 
și de guvernatorul statului Michi
gan, George Romney.

Potrivit agențiilor occidentale de 

ședințele Makarios, a declarat că 
țara sa are dreptul să-și 'rezolve 
singură problemele care o privesc 
și și-a exprimat nemulțumirea față 
de atitudinea Turciei în problema 
cipriotă.

♦
PORT OF SPAIN 9 (Agerpres).
Asociația „Prietenii Guyanei Bri

tanice" din Trinidad a adresat se
cretarului general al O.N.U., □
Thant, și Conferinței primilor miniș
tri ai Commonwealth-ului de la Lon
dra mesaje în care cere ca Marea 
Britanie să acorde fără întîrziere 
independența acestei țări.

Asociația propune ca O.N.U. să 
alcătuiască o misiune care să fie 
trimisă în Guyana Britanică pentru 
a studia situația la fața locului și 
să intervină pentru menținerea or- 
dinei.-

Frontul de eliberare națională din 
Federația Arabiei de sud a adresat 
un mesaj Subcomitetului, cerîndu-i 
să trimită o comisie a sa în regiunile 
unde trupele britanice desfășoară o- 
perațiuni militare. Popoarele din 
Federația Arabiei de sud. se arată 
in mesaj, vor continua lupta pentru 
obținerea libertății depline și lichi
darea bazei militare engleze din 
Aden

Intr-un interviu acordat televiziunii 
egiptene. Vousunsai Sonn (Cambod
gian. președintele Subcomitetului pen
tru Aden, a declarat că problema 
Adenului și a celorlalte protectorate 
din Federația Arabiei de sud va fi 
prezentată Consiliului de Securitate 
dacă Anglia nu va aplica rezoluțiile 
O N U. care recomandă acordarea 
autodeterminării acestor teritorii.

Totodată, anunță agenția M.E.N., 
Marea Britanie a trimis noi întăriri 
în sultanatul Fadhli sub pretextul 
„Asigurării securității".

presă, atacurile împotriva lui Gold
water se desfășoară acum și în 
direcția de a-i convinge pe dele
gați că nu trebuie să sprijine un 
candidat care s-a recunoscut în
vins dinainte, intr-adevăr, intr-un 
interviu acordat săptăminaluluî 
vest-gertnan „Der Spiegel", sena
torul din Arizona a spus că în ac
tuala stare de lucruri nici un re
publican nu are șansa să-l învingă 
pe Lyndon Johnson.

Deși în tabăra sprijinitorilor lui 
Scranton se manifestă mult opti
mism, corespondenții de presă oc
cidentali pun la îndoială șansele 
acestora de a-1 împiedica pe sena
torul Goldwater să fie desemnat 
drept candidat la președinție.

Un nou partid politic în S.U.A.
NEW YORK 9 (Agerpres).
In statul Michigan a luat ființă 

un nou partid politic care își pro
pune să susțină alegerea negrilor 
în diverse posturi. Noul partid, 
care se numește „Libertate acum" 
și-a strîns 22 000 de semnături, în- 
registrîndu-se legal la Detroit, in
tenționează să prezinte candidați

V A R I E T A Ț 0
Șerpi curajoși

ISTANBUL 9 (Agerpres).
Doi șerpi, măsurînd fiecare cîte 4 

m lungime și cintărind fiecare aproa
pe 40 kg au atacat un camion 
încărcat cu lemne la I sparta in 
Anatolia.

Șoferul și ajutorul său au izbutit 
să zdrobească una dintre reptile, 
dar, cel de-al doilea, înfuriat de 
moartea femelei sale, s-a încolăcit 
pe partea din față a camionului, îm- 
pîedicînd funcționarea frînei. Un grup 
de țărani sosiți la fața locului au 
omorît șarpele cu ajutorul furcilor.

Ingrășarea suplimentară 
a plantelor cu ajutorul 

cîmpului magnetic
MOSCOVA 9. Corespondentul A- 

gerpres Silviu Podină transmite:
Cercetătorul sovietic A. Taghin a 

descoperit o metodă originală de în- 
grășare suplimentară a plantelor cu 
ajutorul cîmpului magnetic. Cîmpu! 
magnetic nu acționează direct asupra 
plantei ci asupra apei care pătrunde 
în sistemul ei radicular. Se știe că 
apa conține toate sărurile minerale 
absolut necesare dezvoltării plante
lor. Acțiunea cîmpului magnetic face

Ornârile tatastrofaie 
ale [utienuiilii lin Mexic

CIUDAD DE MEXICO 9 (Ager
pres).

In regiunea localității mexicane 
Coyuca de Catalan, care a fost dis
trusă în întregime de pe urma cu
tremurului de pămînt de la 6 iu
lie, s-au înregistrat noi mișcări 
seismice în noaptea de miercuri 
spre joi.

Potrivit ultimelor date neoficia
le, ca urmare a cutremurului de 
luni, cifra morților se ridică la 
peste 60. Autoritățile au trimis 
trupe cu elicoptere și camioane 
în regiunile greu accesibile din 
munți pentru a acorda sinistrați- 
lor ajutoarele necesare. De aseme
nea, din avioane sînt parașutate 
alimente și medicamente. Mai mul
te localități au fost inundate, du
pă ce rîul Balsa șî-a schimbat 
cursul din cauza cutremurului. 
Orașele Cuahuayutla, Platehuala, 
Acatechanguio și Ajuchitlan au 
fost declarate „localități sinistrate".

Geruri aspre 
și căderi masive de zăpadă 

In Basutoland
MASERU 9 (Agerpres).
In regiunea muntoasă din Ba

sutoland s-au semnalat geruri as
pre și căderi masive de zăpadă ca
re, în unele locuri au atins pește 
trei metri înălțime. In regiunea 
Quchasnek, situată la aproximativ 
90 mile de Maseru, sute de locui
tori sînt izolați în munți, zăpada 
blocînd căile de comunicații care 
duc spre Matatiele. Pînă în pre
zent, s-au semnalat zece victime.

pentru 25 de locuri în Congres, 
precum și în organele locale. Zia
rul „New York Times" apreciară 
că noul partid poate influența ba
lanța electorală în acest an în 
Michigan, unde partidul democrat 
contează pe' voturile populației de 
culoare.

ca aceste săruri să fie mai ușor 
asimilabile.

In ultimul timp în Uniunea So
vietică au fost efectuate numeroase 
cercetări științifice legate de influen
ța binefăcătoare a electricității și a 
cîmpului magnetic asupra plantelor. 
Astfel, fizicianul B. Lazarenko a reu
șit să crească cu ajutorul cîmpului 
electric numărul butașilor de viță de 
vie înrădăcinați să le intensifice 
dezvoltarea Tot el a reușit să ob
țină o rădăcină de morcov de 5 ki
lograme.

Două operafii pe inima 
unui cetăfean

NEW JERSEY 9 (Agerpres).
Patru chirurgi dintr-un spital din 

Browns Mills (statul New Jersey), 
au făcut două operații pe inimă unui 
cetățean în vîrstă de 50 de ani, 
înlbcuindu-: una din valve cu o val
vă făcută din material plastic, iar 
apoi i-au introdus în abdomen un 
mic aparat electric avînd legătură 
directă cu inima prin fire electrice. 
Aparatul are menirea să stimuleze 
activitatea inimii prin impulsii ■ pro
vocate de curentul electric. Medicii 
spitalului declară că după informa
țiile lor nu s-a mai întîinit pînă 
acum în asemenea caz.
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