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Marea sărbătoare 
a poporului chinez

La 1 octombrie 1959, marele 
popor chinez, și alături de el toate 
popoarele frățești din țările socia- 
iis e, au sărbătorit cea de-a X-a 
aniversare a proclamării Republicii 
Populare Chineze. Acest eveniment 
istoric, care a adus o schimbare fun
damentală în viața marelui popor 
chin, z, a întărit considerabil for
țele păcii și socialismului, a dat 
noi imbolduri năzuințelor spre li
bertate ale popoarelor oprimate.

Victoria revoluției chineze consti
tuie un eveniment de uriașă însem
nătate istorică. Ea a dat cea mai 
puternică lovitură sistemului mondial 
al imperialismului după Marea Revo
luție Socialistă din Octombrie, a 
sporit imens forțele socialismului.

Odată cu proclamarea R. P. Chi
neze, in istoria multimilenară a 
Chinei s-a deschis o nouă epocă 
în care masele populare, altădaiă 
asuprite și exploatate, au devenit 
pentru prima oară stăpîne pe soar
ta lor, punlndu-și toate forțele, 
toată energia lor creatoare în sluj
ba mărețului ideal al construirii 
socialismului. Sub conducerea par
tidului Comunist, marele popor 
chinez a pornit o luptă uriașă pen
tru transformarea Chin.i, dinlr-o 
țară înapoiată, într-o mare putere 
industrială.

Ca rod al muncii însuflețite de
pusă de munci orii chinezi și al 
colaborării cu Uniunea Sovietică și 
celelalte țări socialiste. China și-a 
creat o serie de ramuri economice 
m-.xisten'e pînă la eliberare. Așa 
au apărut primele automobile, pri
mele avioane, primele vapoare de 
mare tonaj construite în R. P. Chi
neză. Acestor succese răsunătoare 
U s-au adăugat apoi ai:ele care 
dovedesc că poporul chinez desfă- 
șoară o uriașă acțiune pentru trans- 
formar a Ch nei într-o mare pu
tere ntustrială.

Cit va exemple sini edificatoare 
in acest sens. Volumul total al pro
ducției indus'riale a R. P. Chineze 
Ic fos' în primul semestru al acestui 
an cu 65 la sută mai mare decît 
in aceeași perioadă a anului tre
cu'. Față de aceeași perioadă, pro
ducția de fontă, extracția de căr
bune și producția mașinilor-unelte 
pen'ru așchierea metalelor s-a du
blat, iar producția de oțel a fost cu 
66 la sută mai mare. Producția de 
fire de bumbac și de zahăr a cres
cut cu peste 40 la sută.

Planul pe anul 1959 prevede să se 
obțină 12 milioane tone oțel (în afară 

l cel fabricat cu melc de simple, 
ia care nivelul de producție va fi 
fixat de autoritățile locale), să se 
extragă 355 milioane tone cărbune, 
etc.

De la construirea primei locomo
tive chineze — în urmă cu cinci 
ani — și pînă azi, numărul loco
motivelor de cale ferată a sporit 

mtiter. In prezent numărul loco- 
motiv Ier este mai mare cu 25,5 
a sută față de 1949, al vagoane- 

■ >r de călători cu aproximativ 80 
a sută, iar al vagoanelor de mar

fă cu 120 la sută.
in R. P. Chineză se produc as- 

'azi de 3,5 ori mai multe fibre și 
aproximativ de trei ori mai multe 
țesă'uri decît în 1949. Industria 
' ondructcare de mașini textile din 
Ch rut. creată în anii de după e- 
lierare, a produs pînă la sfîrșitul 
mlw 1958 resde 80.000 războaie 
de țes'd. Mașin'le textile fabricate 
in R.P. Chineză 'înt exportate în 
R.D. Vietnam, R.P.D. Coreeană 
și in alte țări ale Asiei și Africii. 
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Vineri, 2 octombrie 1959

Shimbările care au avut loc in 
agricultura Chinei în cei zece ani 
de la instaurarea Republicii Popu
lare sini cu adevărat uimitoare. Ță
rănimea chineză, sub conducerea 
partidului, a realizat transformarea 
socialistă a agriculturii pe întreg 
întinsul țării. Recolta de cereale a 
crescut de la 200 kg calculat pe 
cap de locuitor în anul 1949, la 
385 kg anul trecut. Trebuie ținut 
cont că în această perioadă popu
lația țării a crescut cu aproximativ 
100 milioane.

Rezultate tot atît de însemnate a 
obținut R. P. Chineză, în cei zece 
ani de la eliberare și în cultură, 
știință și tehnică, în ridicarea ni
velului de trai a poporului.

Succeselor obținute de poporul 
chinez în cei zece ani pe 
tărîm intern li se adaugă cele 
repurtate în politica externă. R. P. 
Chineză duce alături de U.R.S.S. 
și celelate țări socialiste o politică 
fermă și consecventă de apărare a 
păcii împotriva uneltirilor agresi
ve ale imperialismului internațio
nal. Neobositele inițiative ale R. P. 
Chineze în slujba promovării prin
cipiilor coexistenței pașnice, efor
turile și perseverența pentru solu
ționarea pe calea tratativelor a pro
blemelor internaționale litigioase 
ilustrează uriașa contribuție pe care 
și-o aduce China populară la apă
rarea păcii în lume.

Succesele uriașe obținute de 
R. P. Chineză nu Sînt pe placid 
cercurilor imperialiste. Din aceas
tă cauză ele duc o politică dușmă
noasă față de R. P. Chineză, lip
sind-o de locul său legitim în 
O.N.U. Restabilirea acestui drept 
este o cerință care nu mai poede 
întirzia.

Poporul romin este unit pe ve
cie cu marele și puternicul popor 
chinez. Legă'urile de prietenie și 
colaborare multilaterală în toate 
damen'ile se în ăr^sc continuu, ele 
consti'uind o puternică contribuție 
ta întărirea lagărului păcii și' so
cialismului în frunte cu U.R.S.S

Concomitent cu recoltarea porumbului, la G.A.S. Galda se urgen
tează și însilozarea paielor de porumb, folosindu-se în acest scop 

combina cu remorcă

Terminarea pregătirilor pentru iernarea animalelor în 
comun-sarcină imediată a întovărășirilor agrozootehnice

Transformarea socialistă a agri 
''uhurii safelor raionului noslni 
a cunoscut în ultimul timp un 
ritm deosebit de viu. Ca urmare a 
muncii politice desfășurate de că
tre organizațiile de partid, a con
vingerii despre avantajele muncii 
în comun, țăranii muncitori pășesc 
cu tot mai multă încredere spre în
tovărășirile agricole și gospodării
le colective. Comune întregi cum 
sînt Teiușul, Sîntimbrul, Ciugudul 
și altele sînt complect cooperativi- 
zate, 'ar în sate ca Oiejdea, Cis- 
tpi, Obreja și Mesentea toți țăranii 
muncitori au pășit în gospodăriile 
ccflective.

Paralel ca cooperativizarea a- 
griculturii în satele de șes, o largă 
dezvoltare a luat-o și cooperativi
zarea agriculturii în satele de 
munte și deal. Datorită orientării 
juste a comitetului raional de par 
lid, ținînd cont de condițiile exis
tente, în aceste sate s-a indicat 
desfășurarea muncii politice în ve
derea creării de unități socialiste 
cu caracter agro-zootehnic. Și, re
zultatele muticii desfășurate au dat 
roade. In toate satele de deal și 
munte țăranii muncitori au format 
întovărășiri apro-zoothnice în care 
au adus pe lîngă teren și »n nu
măr însemnat de oi, care constituie 
acum avutul obștesc al întovărăși
rilor. ta Almașul Mare, Fpneș și 
In"ri întreaga masă de țăran» 
mitnci*ori au intrat în aceste înto
vărășiri.

Dat fiind însă că majoritatea în
tovărășirilor agrozootehnice au
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Sprijin efectiv 
la recoltare

In acest an, pe ogoarele gospo
dăriei de stat din Galda de Jos 
recolta de porumb a fost deosebit 
de frumoasă. Pentru a contribui la 
strîngerea fără pierderi a recoltei, 
numeroși muncitori din întreprin
derile orașului nostru au luat ho- 
tărîrea unanimă de a sprijini efec
tiv gospodăria la culesul porumbu
lui.

Astfel, după terminarea lucrului, 
numeroși muncitori și funcționari 
de la întreprinderile „Horia", „I- 
prodcoop“, „Munca nouă", U.R.C.C., 
Atelierul „Ardealul", Spitalul Uni
ficat, O.C.L. Produse industriale, 
fabrica. „Ardeleana" și alte uni
tăți din oraș au efectuat în mod 
voluntar culesul porumbului de pe 
o suprafață de peste 50 ha. Merită 
apoi a fi scos în evidență faptul că, 
în dorința de a sprijini gospodăria 
de stat, la culesul porumbului au 
participat și un mare număr de 
țărani muncitori din Mihalț, pre
cum și colectiviștii din cadrul gos
podăriei colective din satul Obreja.

fost înființate în toamna anului 
trecut, cînd timpul era înaintat, nu 
s-au mai putut asigura condițiile 
necesare iernării arțimalelor în co
mun. Din această cauză oile au 
trebuit iernate individual, fapt cea 
provocat o seamă de lipsuri și 
greutăți pentru continua dezvoltare 
a avutului obștesc al întovărășirilor.

Pentru a se înlătura cu desăvîr- 
șire astfel de situații în viitor, și 
pentru a se asigura o dezvoltare 
continuă a întovărășirilor, Comite
tul raional de partid a indicat co
mitetului executiv al sfatului popu
lar raional să-și îndrepte toată a- 
tenția spre a îndruma, prin sfatu
rile populare comunale, conduceri
le întovărășirilor să treacă de în
dată la construirea de saivane în 
vederea iernării în comun a oilor. 
Și ce e drept, această importantă 
acțiune a pornit încă din primă
vară. Sub îndrumarea organizații
lor de bază și sprijiniți de sfatu
rile populare, membrii întovărăși
rilor agro-zootehnice din Valea 
Dosului, Intregalde, Almașul Mare 
și alte sate au strins .materialul 
lemnos și prin larga participare a 
fiecăruia s-a trecut la ridicarea 
saivanelor. Acum saivanele . acestor 
întovărășiri sînt în cea mai mare 
parte terminate.

Analizînd însă pe întregul raion 
s'adiul în care se găsesc saivanele, 
trebuie spus că mai există încă 
serioase deficiențe care, dat fiind 
faptul că în această iarnă toate 
oile întovărășirilor vor trebui ier
nate în comun, trebuie grabnw li-

Guvernul R. P. Romîne salută cu 
căldură propunerile de însemnătate 
istorică ale guvernului Uniunii So
vietice cu privire la dezarmarea 
generală și totală, care corespund 
întrutotul ’ intereselor vitale ale 
popoarelor lumii, ale. tuturor sta
telor, indiferent de orînduirca lor 
socială.

In condițiile actualei dezvoltări 
a științei și tehnicii, cînd există ar
me de o putere destructivă fără 
precedent și cînd un eventual răz
boi ar cauza oamenirii pierderi in
calculabile, singura cale pe deplin 
eficace pentru eliberarea oamenirii 
de un asemenea pericol este lichi
darea tuturor mijloacelor de ducere 
a războiului.

Măsurile preconizate de guvernul 
sovietic privind dezarmarea gene
rală deschid calea eliminării orică
rei posibilități de conflicte militare 
între state. Realizarea lor exclude 
cu desăvîrșire ivirea unei situații 
care ar asigura avantaje unilate
rale unui stat sau grup de state în 
dauna securității celorlalte.

înfăptuirea programului de de
zarmare propus de U.R.S.S., ar 
face ca „războiul rece" să rămînă 
definitiv de domeniul trecutului, ar 
înlesni considerabil apropierea și 
colaborarea între toate statele. în 
spiritul coexistenței pașnice. Toto
dată, ea ar da posibilitatea ca 
imensele resurse materiale și ener
gii umane care se irosesc astăzi 
pentru crearea de mijloace de dis
trugere, să fie folosite în mod con
structiv, pentru îmbunătățirea vieții 
popoarelor. Tocmai pentru că des
chid asemenea perspective, cnvînta- 
rea rostită în fața Adunării Gene
rale a O.N.U. de președintele Con- 

chidate. Nu se întreabă cîtuși de 
puțin tovarășii din conducerea în
tovărășirii agrotehnice din Tăuți 
cum vor ierna ei oile în comun 
cînd lucrările la saivan aproape că 
nici n-au început ? O ast
fel de situație poate fi întîlnită și 
la Zlatna, Presaca, Tibru și în 
alte sate. Și nu se poate spune că 
n-au fost condiții pentru ca saiva
nele acestor întovărășiri să fie 
terminate. An fost condiții suficien
te. N-a existat însă preocupare nici 
din partea conducerilor întovărăși
rilor și nici din partea sfaturilor 
populare. Altfel nu se poate expli
ca de ce, cu toate că la Tibru, 
Meteș, Zlatna și în alte întovără
șiri materialul lemnos a existat 
încă de la începutul verii, saiva
nele n-au fost nici acum termina
te, lucrările fiind lăsate în părăsire. 
Apoi tot ca o lipsă în urgentarea 
construcțiilor este slaba orientare 
a unor conduceri de întovărășiri, 
care recurg la folosirea țiglei pen
tru acoperitul saivanelor în loc 
să folosească mijloacele locale ca 
paiele, șița etc., care pe lîngă că 
sînt ieftine sînt mult mai recoman
dabile în satele de deal și munte.

O altă sarcină tot așa de impor
tantă pentru asigurarea iernării 
animal Ur în comun este asigura
rea furajelor. In multe întovărășiri 
s'rîngerea și depozitarea ftrajelor 
a stat în atentia conducerilor, iar 
sfa!urile popular-" au sprifnit și 
ele as’g raroa b”z°i furarre. Sfa
tul porular din Cricău, de pildă,

(Continuare în pag. 4 a) 

siliului de Miniștri al U.R.S.S. 
N. S. Hrușciov și declarația guver
nului sovietic au trezit un interes 
atît de profund în lumea întreagă.

In marea majoritate a țărilor se 
manifestă din partea guvernelor în
țelegerea necesității de a acorda 
deplina atenție propunerilor guver
nului sovietic menite să soluțione
ze problema centrală a vieții inter
naționale contemporane. Ele se bu
cură de sprijinul șj aprobarea po
poarelor, a unor largi cercuri gu
vernamentale, personalități influen
te în viața politică și economică de 
pretutindeni.

Guvernul romîn consideră că în 
prezent există condiții favorabile 
pentru ca propunerile guvernului 
sovietic să fie traduse în viață. In 
ultima vreme se constată semne 
certe ale unei îmbunătățiri a situa
ției internaționale, ale unei slăbiri 
a tensiunii în relațiile dintre state, 
o atmosferă mai propice ca înainte 
pentru rezolvarea problemelor ne
reglementate.

Vizita președintelui Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hruș
ciov, în Statele Unite, a adus o 
contribuție însemnată la crearea u- 
nnii climat favorabil destinderii în 
situația internațională. Guvernul și 
poporul romîn împreună cu întrea
ga opinie publică internațională sa
lută cp satisfacție acest fapt.

In mod deosebit, trebuie relevai 
că șefii guvernelor U.R.S.S. și 
S.U.A. — așa etnn se arată în co
municatul comun — au căzut de 
acord cu privire la necesitatea re
zolvării prin mijloace pașnice a 
tuturor problemelor nereglementafe

' (Continuare în pag. 4-a)

Fruntași
la semănat

Folosind rațional forța de mun
că, paralel cu lucrările de recol
tarea culturilor prășitoare, harnicii 
colectiviști din gospodăria colecti
vă „Petofi Șandor" din Oiejdea au 
executat și arăturile pentru îrisă- 
mînțări pe o însemnată suprafață 
de teren. Convinși că aplicarea re
gulilor agrotehnice le aduce recolte 
bogate, ei au însămînțat în acest 
teren 10 hectare cu secară.

Avînd terenul pregătit, colecti
viștii de aici vor începe zilele a- 
cestea însămînțatul griului, fiind 
hotărîți să termine primii însămîn- 
țările pe raion.

Coresp. M. FILUS

Mari suprafețe arate care 
așteaptă să fie însămînțate

Preocupați a obține și în anul 
viitor recolte bogate, țăranii mun
citori din comunele și satele raio
nului nostru, odată cu sosirea 
toamnei, și-au sporit eforturile. Au 
strîns de pe cîmp bogat rodul 
toamnei, apoi, cu același zel au 
pornit a pune baze temeinice re
coltei viitoare. In acest sens, de 
pildă, la Ighiu s-au eliberai de 
culturi și s-au arai 700 ha, iar la 
Galda de Jos întreg terenul elibe
rat, în suprafață de 370 ha, a jos! 
arat. Deci în pe privesc arăturile 
se poate spune că aici s-au obți
nut rezultate bune.

Rău în aceste comune este însă 
faptul că față de terenurile axate, 
suprafețele însămînțate sînt mini
me. Din sutele de hectare arate, la 
Ighiu, pînă la 28 septembrie, abia 
s-au însămînțat 5 hectare, iar Ia 
Galda de Jos, pînă la aceeași dată, 
doar 10 ha. O situație as mănă
toare apoi, și chiar mai rea, per
sistă și în comuna Sîntimbru. Aici 
încă sînt morale aproape 400 de 
hectare, iar în ce privesc însămi n- 
țările aces'ea s-au efectuat numai 
pe 15 hectare.

Față de această situație, și dat 
fiind că timpul pentru ca însămin- 
țările să se desfășoare cu in'ens'- 
tate es‘e favorabil, organele teh- 
n ce agricole și sfaturile populare 
trebuie să dovedească o crescîndii 
/ reocupare, pen'ru impulsionarea 
muncii în cîmp. Să se elibereze de 
culturi ult'mele suprafețe, să er 
are, iar terenurile arate să fir 
grabnic însămînțatt.



LA I DECENIU DE LA PROCLAMAREA R. P. CHINEZEr-

sau 
de 

deci 
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tive, fără a cere ajutor tehnic și 
financiar din partea guvernului. 
Aceste peste 600 de stații hidroelec
trice, au în medie o capacitate de 
23 kW fiecare. Cea mai mare din
tre

La fiecare 12 ore a intrat 
în funcțiune cîte o mare 

întreprindere...
In 1958, au intrat complet 

parțial în producție cca. 700 
mari uzine, fabrici și mine, 
cu 163 întreprinderi mai mult
cit totalul întreprinderilor intrate 
in funcțiune in cursul primului 
plan cincinal (1953—1957).

Aceste noi întreprinderi indus
triale cuprind: Uzinele de ma
șini-unelte grele din Uhan, Uzinele 
de mașini grele din Șenian, 
Uzinele de mașini miniere din 
Loian, Uzinele de turbine cu aburi 
din Harbin, Uzinele de instru
mente de măsurat șl unelte de aș
chiat din Cendu, Mina de cărbune 
Uguan de la Pindinsan, Termo
centrala Pekin, Furnalul înalt nr. 
10 . și cinci mari cuptoare Martin 
de la Combinatul siderurgic An- 
san, precum și Furnalul înalt nr. 
1 de la Combinatul siderurgic 
Uhan și altele. Aceste obiective ne 
vorbesc despre Înaltul nivel indus
trial al Chinei.

ele are o capacitate de 180 kW.

Marea dezvoltare 
a industriei textile

...Și concomitent au intrat 
în funcțiune în ritm 

accelerat și întreprinderi 
mici și mijlocii

Pe lingă marile întreprinderi 
industriale. în 1958 a fost cons
truit în provincii, județe și co
mune populare un mare număr 
de fabrici și mine mijlocii și mici. 
Potrivit 
Liaonin, 
dun — 
peste 20 
organele 
dale au 
și mine 
de aces ea, comunele populare din 
întreaga țară au înființat mili
oane de mici unități industriale.

Comunele populare din 
Cuiciou au construit 600 
de mici stații hidroelectrice

Comunele populare d n provin
cia Guiciou au construit aproape 
600 de noi stații hidroelectrice pen
tru a pune în mișcare morile 
măcinat griu, de decorticat 
și alte procese de producție 
colă ca și pentru a da lumină 
trică caselor țărănești.

Numai in prima jumătate a 
lui trecut, s-au construit 80 de ast
fel de stații față de cele 56 cile 
erau pe ia sfîrșitul anului 1957 în 
întreaga provincie. Multe din coo
perativele agricole de producție nu 
putuseră atunci să facă față unor 
asemenea lucrări, datorită forțelor 
de muncă și resurselor materiale 
limitate.

După înființarea comunelor popu
lare, în septembrie a anului tre
cut, în toate părțile provinciei Gui
ciou, s-au pus în construcție nu
mai în trei luni, 660 de stații hi
droelectrice mici. Comunele popu
lare cu un număr mare de membri 
și cu fonduri mai mari au înce
put să construiască astfel de obiec-

statisticilor numai din 
Hărtan, Cețzian și Guan- 

patru provincii din cele 
pe care le are China — 
locale de stat și provin- 

construit 15.000 de fabrici 
mijlocii și mici. In afară

In anul 1958, producția textilă a 
R. P. Chineze a luat o dezvoltare 
fără precedent, Se înregistrează 
un mare salt față de anul 1957 
in domeniul producției de bum
bac, lină, in și mătase, atit in 
construcția capi'ală, cit și in cons
trucția de mașini textile. Ministerul 
Indus'riei Textile a prevăzut pen
tru anul 1958 o producție de 6,66 
milioane baloturi de fire de bum
bac, deci cu 43,15 la sută mai 
mult decît în anul 1957, 6.467 2 mi
lioane metri de pînză de bumbac 
— cu 26,86 la sută mai mult decît 
a fost produs In anul 1957, 23,57 
milioane metri de țesături de lină, 
cu 29,72 la sută mai mult decît in 
anul 1957, și 19524 milioane metri 
de mătase, — cu 85,45 ia sută mai 
mult decît producția respectivă a 
anului 1957. Saci de iută s-au pro
dus în'r-un număr de 11574 mi
lioane bucăți, ceea ce depășește cu 
3921 la sută producția anului 1957.

Un asemenea ritm de creștere nu 
numai că depășește cu mult creș
terea anuală medie din primul cin
cinal, dar lasă cu mult în urmă 
rdmul anului 1956, anul celei mai 
mari creșteri a producției din pri
mul cincinal. Astfel, ritmul de 
creș'ere a' firelor de bumbac a spo
rit in 1956 în comparație cu 1955 
cu 32 la sută, pe cînd ritmul din 
anul 1958 a sporit față de anul 
1956 cu 43,15 la sută.

O dată cu creșterea furtunoasă 
a producției a sporit considerabil 
și ca'i atea și numărul sortimenre- 
’or. Mu''e sorturi de țesături fa
bricate in China sînt, prin calitatea 
lo', la nivelul celor mai bune țe- 
•ă'uri din lume, iar altele au și 
depășit acest nivel.

/

de 
orez 

agri- 
elec-

antl-

După eliberarea țării s-au îmbu
nătățit considerabil viața și condi
țiile de muncă ale minerilor din 
întreaga Chină.

IN CLIȘEU : Mineri de la o 
mină din Fușun, puternic centru 
carbonifer din China de ncrd-est.

Marea fabrică 
de mașini-unelte din Șanhai

Profundele schimbări care s-au 
petrecut de la eliberare în fabrica 
de mașini-unelte din Șanhai re
flectă progresul rapid al industriei 
constructoare de mașini din R. P. 
Chineză.

Această 
zece ani 
astăzi cu 
lăriile, fabricile de 
tractoare din țară.

La început fabrica 
secerători, sape și pluguri. In anii 
de după eliberare ea a dat o pro
ducție de aproximativ 10.000 ma-

fabrică, 
în urmă, 
mașini de

inexistentă cu 
aprovizionează 
tot felul oțe- 

automobile și

producea doar

șini de 70 de tipuri. Produsele 
fabricii includ mașini de alezat 
circulare, plane și universale, ma
șini de așchiat, utilaj’ de înaltă 
precizie.

Anul acesta producția fabricii va 
fi de 31 ori mai mare decît în 
anul 1950.

încă din 1952 mașinile chinezești 
de înaltă precizie s-au bucurat de 
o mare prețuire la tîrgurile indus
triale internaționale.

Progresul uimitor al acestei fa
brici se datoreȘte în mare măsură 
aj’utorului dat de Uniunea Sovietică.

RESTAURANT
Pe Ținiuidațe, una din străzile 

animate ale ' Harbinului, a apărut 
un restaurant în care aproape toată 
munca, începînd cu tăierea legu-

Extinderea industriei energetice
In primele opt luni ale anului 

curent producția de energie elec
trică a R. P. Chineze a crescut 
cu 51 la sută în comparație cu pe
rioada corespunzătoare a anului tre
cut. Producția totală a atins 25.100 
milioane kWh.

Se prevede că producția totală 
de energie electrică a Chinei va 
atinge anul acesta 39.000 milioane 
kWh, apropiindu-se astfel de cifra 
fixată inițial pentru anul 1962 în 
cadrul cincinalului. Aceasta va re- 
rrezenta o creștere de 42 la sută 
fată de anul trecut.

In perioada 1952-1957, producția 
de energie electrică a Chinei a 
crescut în medie cu 21,6 la sută 
anual. In aceeași perioadă ritmul 
de creștere a fost în S.U.A. de 9,1 
la siifă. în Anglia de 7,8 la sută, 
iar în Franța de 7,2 la sută.

In primele opt luni ale anului 
curent, în R.P. Chineză au fost 
puse în funcțiune instalații pentru 
producția de energie electrică a- 
vînd o capacitate totală de 700.000

kW. Pînă la sfîrșitnl anului vor 
fi date în folosință instalații avînd 
a capacitate de încă 1.600.000 kW.

Creșterea producției de energie 
electrică realizată anul acesta în 
China este echivalentă cu peste 
90 la sută din creșterea obținută 
în perioada primului plan cincinal 
(1952—1957).
■ In întreaga țară se află în con
strucție în prezent 184 de hidro
centrale și termocentrale. Printre 
acestea se numără termocentrala de 
la Pekin care va fi înzestrată cu 
utilaje primite din U.R.S.S.

Numeroasele centrale electrice 
mici și mijlocii construite anul a- 
cesta în China au contribuit în 
mare măsură la dezvoltarea indus
triei locale. Capacitatea totală a a- 
cestor centrale (sub 6000 k\Vtî) a 
fost calculată la 100.000 kW.

MECANIZAT
melor, facerea pateurilor și a col
țunașilor cu carne, pînă la servirea 
clienților sînt mecanizate. Restau
rantul se numește „8 Martie" și 
în el lucreză numai femei. In acest 
restaurant sînt instalate 32 meca
nisme diferite, construite de lucră
toarele restaurantului. Lin mare in
teres stîrnrște așa-numita „cutie 
aeriană" pentru servirea mîncări- 
lor. După ce a făcut comanda, cli
entul începe să se desfete sorbind 
din ceai. Dar nici n-apucă să ter
mine ceașca, că pe șinele montate 
de tavan prinde să se miște o cutie 
de lemn. La apropierea sa de masă, 
cutia își deschide mecanic capacele 
care feresc mincapea de praf. In 
cutie sînt „mîncăruri 
gustoase...

Mulțumită folosirii ; 
nism, munca fizică a 
ușurată. Introducerea 
riene" pentru servirea mîncărilor a 
scutit pe ospătare să facă zilnic 
cîte 40—50 li.

In prezent lucrătoarele restau
rantului continuă să dezvolte ino-
■atiile tehnice.

fierbinți și

acestui meca- 
fost cu mult 
„cutiilor ae-

viață fericită,

viața noastră

Dezvoltarea

Lucrători din domeniul învățămîntului își petrec vacanța la Bei- 
daihă, o stațiune balneară pe litoral.

Ca de la cer la pămînt
( Li Bin-i in vîrstă de 50 ani, 
( este astăzi tehn:cian la uzina de
> mașini textile din Șanhai.
> ...Avem acum o viață fericită, 
( spune el, dar nici nu vă puteți

imagina cum era 
înainte de eliberare.

La vîrsta de 15 ani, in loc să 
învețe la școală, Li Bin-i a in
trat ucenic intr-o fabrică. Uce
nicia in China dinainte de eli
berare însemna ani de muncă 
grea, și de midie ori foamete și 
bătăi. In fabrică era tratat ca un 
servitor și în primii doi ani nu a 
putut învăța nimic. De dimineața 
pină noapt~a era ținut in bucătă
ria directorului său, sau îngrijea 
de copiii acestuia.

In fabrică nu existau mijloace 
de protecție a muncii și dacă u- 
nul din're muncitori se accidenta

Tractorul cu comandă de la distanță și cu șasiu automat produs de 
Universitatea Ținhua din Pekin. Tractorul este condus prin radio.

nu primea nici un fel de ajutor 
material.

După pa'ru ani de ucenicie, 
Li a devenit fierar. El a fost u- 
nul dintre primii muncitori care 
a lucrat in industria construc
toare de mașini din Șenian. Dar, 
în timpul ocupației japoneze și 
al regimului gomindanist el 
fost supus celei mai crunte ex
ploatări și opresiuni. Cu salariul 
mizerabil pe care-l primea nu și-a 
putut întreține familia, astfel in
cit in cele din ulmă, copiii au fost 
trimiși la un orfelinat, iar so
ția lui Li a plecat în alt oraș 
pentru a căuta de lucru.

A doua zi după eliberare, cînd 
unfertile Armatei Populare de e- 
liberare au preluat fabrica. Li 
Bin-i și-a reluat lucrul împreună 
cu ceilalți muncitori și a luat cu 
el și pe fiul său Li Ci-in în vîrs
tă de 15 ani, pentru a învăța me
seria.

După doi ani, tinărul Ci-in își 
terminase ucenicia și absolvise 
cursurile școlii medii organizate 
de fabrică. El a fost trimis apoi 
la școala textilă din Șenian de 
către administrația întreprinderii 
pentru a-și continua studiile. A- < 
nul trecui, Ci-in s-a înscris la u- ; 
niversitate. .

Fiul meu a devenit ca și mine 1 
ucenic la vîrsta de 15 ani, spune ( 
Li Bin-i. Dar intre anii mei de 2 
ucenicie și anii Iui este o dife- ( 
rentă ca de la cer la pămint. > 
FzuZ meu va deveni inginer. ?

Fiica lui Li studiază la Insfitu- ) 
tul medical din Harbin. Nora sa ) 
este lucrătoare la fabrica textilă ? 
din Șenian. întreaga familie lo- •> 
cuiește înfr-o casă confortabilă, ? 
frumos mobilată.

Imediat după eliberare. Li Bin-i > 
s-a înscris la cursurile de alfabe- 2 
Uzare si in prezent el urmează J 
cursurile școlii 
muncitori.

medii pentru 
( Ager preș)

Cu 10 ani în urmă existau foar
te puține școli la sate. Numai cî- 
teva familii bogate puteau să-și tri
mită copiii la școlile raionale. Nu
meroase raioane nu aveau școli 
medii. Școlile medii și instituțiile 
de îrrvățămînt superior erau con
centrate în special în centrele de 
pe litoral. Guvernul chinez a luat 
o serie de măsuri pentru a da po
sibilitatea copiilor oamenilor mun
cii să învețe, creind în cursul pri
mului plan cincinal peste 6.000 de 
școli medii și 200.000 de școli ele
mentare, în regiunile rurale, in
dustriale și miniere. Printre măsu
rile luate au fost de asemenea și 
crearea de noi tipuri de școli pen
tru muncitori și țărani, înființarea 
de universități populare, dezvolta
rea rapidă a învățămîntului seral 
pentru muncitori și țărani și acor
darea de burse pentru copiii de 
muncitori și țărani din școlile 
medii. S*udenții institutelor și uni
versităților se bucură de învăță- 
mînt, cazare și asistență medicală 
gratuită. Muncitorii, țăranii și 
copiii lor care studiază în institu
tele de învățămînt superior primesc

învățămîntului
burse și alte înlesniri. întreprinde
rile industriale își trimit în perma
nență muncitorii la școli și univer
sități, piătindu-le acestora o parte 
însemnată din salariu. In 1958, 60 
milioane de analfabeți au început 
să învețe să scrie și să citească, 
numărul copiilor de muncitori și 
țărani din școlile medii a reprezen
tat 75 la sută, iar în institutele de 
învățămînt superior 48 la sută din 
totalul elevilor și studenților.

O mare parte dintre cei peste 
111.000 de tehnicieni, calificați în 
anii primului plan cincinal, erau 
înainte muncitori necalificați, care 
au urmat diferite școli organizate 
de către întreprinderi. Numărul 
mare de școli tehnice de pe lîngă 
departamentele industriale centrale 
și locale cuprind peste 1 milion de 
el vi, care după absolvire urmează 
să lucreze în aceste departamente. 
Progresul economic rapid în ulti
mii 10 ani a asigurat condițiile 
pentru impetuoasa dezvoltare a cul
turii și aceasta la rîndul ei asigură 
frț’Ie tehnice pentru construirea 
socialismului și creșterea nivelului 
material și cultural al poporului.



VIAȚA DE PARTID

Bilanț de sfîrșit de an
Peste cîteva zile, comuniștii de 

la fabrica „Ardeleana" din Alba- 
Iulia se vor întruni în adunare ge
nerală, pentru dare de seamă șia- 
legerea biroului organizației de 
bază. Este un eveniment de seamă, 
de aceea membrii și candidații de 
partid se pregătesc să-l întîrrtpine 
eu noi realizări în activitatea lor 
zilnică.

.Adunarea generală a organiza
ții i de bază de dare de seamă și 
alegeri ce a avut loc în luna oc
tombrie 1958 — adică acum un an 
— a adoptat o kotărîre prin care 
trasa sarcinile noului organ ales, 
p: perioada de un an.

Mergi-id pe linia aplicării în'.'ia
tă a sarcinilor izvorlte din hotărî- 
rea adunării generale a organiza
ției de partid, biroul organizației de 
bază și-a organizat în așa fel mun- 
calncîi acestea să fie îndeplinite ia 
timp și cu rezultate cit mai bune.

Ca primă și cea mai însemnată 
sarcină pusă în fața organului a- 
Ies de către adunarea generală a 
comuniștilor a fost întărirea vieții 
interne de partid, condiție de baza 
în realizarea cu succes a celorlalte 
sarcini politice și economice trasate 
de partid și guvern. Preocuparea 
b -oului organizației de bază pen
tru. îndeplinirea acestei sarcini a 
făcut ca inir-adevăr să se obțină 
rezultate frumoase în această di
recție. Astfel, adunările generale 
al' organizației de bază se țin cu 
mai multă regularitate, membrii și 
candidații de partid sînt angrenați 

ân sarcini concrete, în adunările 
vcnerale se dezbat probleme legate 
cie viața întreprinderii, etc.

La adunarea pentru darea de 
scamă și alegeri un accent deose
bit s-a pus pe în’ărirea compoziției 
sociale a partidului, prin primirea 
de noi membri și candidați de par
tid din rîndul muncitorilor celor 
mai înaintați. Ținînd cont de sar- 
cinile trasate, biroul organizației 
de bază a dovedit multă preocu
pare pen ru această latură a mun
cii de partid. Aceasta o confirmă 
faptul că de la ultimele alegeri și 
pică în prezent au fost primiți în 
organizația de bază 18 membri de 
partid și 14 candidați.

O atenție deosebită s-a acordat 
educării membrilor și candidaților, 
în care scop ei au fost încadrați 
în ceie trei cercuri și cursuri ale 

^Jnzățâminiului de partid instituție 
lingă organizația de bază.

O altă latură a muncii de par
tid, de care s-a preocupat biroul 
organizației de bază în această pe
rioadă a fost conducerea și îndru
marea organizațiilor de masă, a 
căror activitate a fost analizată în 

mai multe rînduri, luîndu-se mă
suri pentru continua îmbunătățire 
a muncii acestora.

Munca politică în rîndul munci
torilor pentru mobilizarea acestora 
la realizarea sarcinilor de plan, la 
obținerea a cit mai frumoase re
zultate în ce privește ridicarea pro- 
ductivi'ății muncii, calitatea produ
selor și realizarea a cit mai multe 
economii, a stat în centrul atenției 
biroului organizației de bază. Pre
ocuparea organizației de bază, a 
fii cărui membru și candidat de 
partid, pentru rezultate cit mai 
frumoase în producție, este oglin
dită în rezultatele ce s-au obținut 
în întreprindere. Astfel, de la 1 ia
nuarie și pînă la 31 august a.c. 
economiile realizate numai la sec
ția croi, secție fruntașă pe între
prindere, se ridică la 53.614 dm.p. 
piele, din care se pot confecționa 
cca. 900 perechi pantofi femei. La 
scția stanță s-au realizat econo
mii peste plan, numai în luna au
gust, în valoare de 4.500 lei. La 
acestea se mai adaugă și alte re
zultate obținute de colectivul de 
muncă de aici. Lucrul acesta îl 
confirmă faptul că de la începutul 
anului și pînă în prezent s-au rea
lizat economii peste plan în valoare 
de 135.000 lei.

~br
Rezultatele obținute de organiza

ția de bază sînt un bilanț rodnic, 
și ele vor face obiectul unor vii 
discuții în cadrul adunării gene
rale de dare de seamă și alegeri, 
ce va avea toc în curînd. Dar, 
ceeace trebuie să cuprindă darea 
de seamă ce va fi prezentată in a- 
dunarea generală și mai cu seamă 
ce trebuie să analizeze fiecare 
membru . de par*id sînt lipsurile ce 
s-au făcut simțite în activitatea bi
roului organizației de bază, a fie
cărui membru de partid.

Trebuie criticat faptul că a exis
tat o slabă preocupare din partea 
biroului organizației de bază pen
tru munca cu activul fără de par
tid. Apoi, munca agitatorilcr nu a 
fost întotdeauna îndrumată în sco
pul popularizării rezultatelor obți
nute. De asemenea, trebuie dezbă
tut cu multă răspundere felul 
cum s-a ocupat organizația de bază 
de îndrumarea și educarea tineri
lor din întreprindere.

Preocuparea fiecărui comunist, 
prezent în adunarea generală de 
dare de seamă și alegeri, pen’ru. 
o dezbatere temeinică a sarcinilor 
de producție și a metodelor ce vor 
fi folosite pentru îndeplinirea lor, 
va aduce noi rezultate pozitive in 
activitatea viitoare a organizației 
de bază.

Muncesc cu hărnicie
In tendința de a înscrie noi re

zultate în activitatea culturală din 
satul lor, țăranii muncitori din 
Galliu au luat nu de mult hotărî- 
rea de a-și construi un cămin cul
tural. Și odată hotărîrea luată, au 
pornit munca. Tovarășii Sevestrean 
Gheorghe și Potopea Traiân au 
prins a cutreiera satul mobilizînd 
oamenii la muncă voluntară. S-a 
turnat fundația apoi, cărămidă pes
te cărămidă, au început a crește 
zidurile, tovarășii Mîrza Iacob, Cri- 
șan Traian și Iacob Mircea dove
dind atît rîvnă cît și pricepere în 
executarea lucrărilor.

Pornind cu hărnicie spre același 
țel, țăranii muncitori din Galtiuîși 
vor avea nu peste 
căminul.

mult timp gata

Mulțumiri și... nemulțumiri
țăranii munci- 
își exprimă și 

activita-

Ca și în trecut, 
lori din Intregalde 
acum mulțumiri față de 
tea culturală ce se desfășoară în 
satul lor. Și mulțumirile le sînt jus
tificate. Brigada artistică de aici 
va prezenta peste puțin timp un pro
gram nou, iar piesa de teatru „A 
furat-o pădurea" va fi de asemenea 
prezentată in curînd.

E ceva însă de care întregăldenii 
nn pot fi mulțumiți. Aparatul de 
filmat nu funcționează în bune 
condițiuni și tovarășul Negruțiu 
Victor, tehnicianul Direcției cinema
tografice pentru raionul nostru, tre
buie să țină seamă de acest lucru.

Jle scriu corespondenții
Pentru deservirea populației
Cooperatorii croitori din cadrul 

cooperativei meșteșugărești „Mure
șul" din Alba-Iulia sînt bine cu- 
noscuți publicului din orașul nos
tru. Și mulți sînt aceia care, con- 
fecționîndu-și îmbrăcăminte la sec
țiile de croitorie femei și bărbați 
ccdegoria I și II, le aduc mulțumiri.

Pentru o și mai largă deservire 
a populației, conducerea cooperati
vei „Mureșul" a hotărît să lărgeas
că numărul secțiilor de croitorie. 
Astfel, în prezent, se amenajează 
o secție de croitorie femei la Par- 
toș și o -secție de croitorie pentru 
bărbați în comuna Zlaina.

MARIA BOLDURA

Darul brigăzii de muncă 
patriotică din Cib-Chei
Brigada utemistă de muncă pa

triotică din Cib-Chei s-a afirmat 
adesea prin fapte din cele mai de 
seamă. Și-apoi, nici ntt-i mirare 
că-i așa cînd în componența aces
tei brigăzi sînt tineri hotărîți și 
harnici ca Beca Petru, Feneșer Si- 
mion, Olea Sabin, One P., Cristea

NOTA
GATA DAR... NETERMINATE

De mai bine de un an, Grupul 
II de șantiere al T.R.C.L.H. 
Alba-Iulia a preluat pe bază 
conlract executarea lucrărilor 
sistematizare la moara „Nicolae 
Bălceascu“ din orașul nostru. Pe 
baza contractului încheiat și în 
baza documentației prezentate, a 

mare 
sînt

din 
de 
de

fost executat, se spune, un 
volum de lucrări, iar altele 
în curs de executare.

Dar, să vedem care este concor
danța între ceea ce se susține de 
către conducerea grupului și care 
de fapt e situația de pe teren. La 
începutul anului acesta, in urma 
analizei făcute a reieșit că sarcina 
contractată anul trecut, sarcină 
care trebuia îndeplinită pînă la fi
nele anului s-a realizat abia 35 la 
sută, rămînînd de continuat pen
tru acest an un volum de lucrări 
din anul trecut de 65 la sută față 
de sarcina contractată. In plus, 
șantierul avea de executat sarcina 
anului curent. Dar, ce s-a întîm- 
plat. Din motive independente de 
ea, conducerea morii n-a putut pre
zenta documentația pentru lucrările 
prevăzute a se executa în acest an. 
In fața acestei situații, vechea con
ducere a grupului de șantiere (șef 
ing. Orăvițeanu O.) a adoptat o 
poziție cu totul nejustă, care nu 
numai că a scos cu putere în e- 
vidență tendința de a se ascunde 
în dosul unor hîrtii, dar a făcut
-------------------------------------------------

să

cu 
iz-

Viorel și alții ca ei. Au muncit 
hărnicie vrednicii tineri și au 
bîndit.

De curînd, ca urmare a econo
miilor dobîndite în urma muncilor 
prestate, membrii brigăzii utemiste 
de muncă patriotică au cumpărat 
și au dat ca dar căminului cultural 
din sat un aparat de radio, în ju
rul căruia au și început să se strîn- 
gă, la audițiile colective organiza
te, lot mai mulți țărani muncitori.

V. P. OLEA

Afluență crescîndâ in magazine
Bine aprovizionat cu articole de 

sezon, magazinul de confecții cu 
vînzarea în rate din comuna Teiuș 
este vizitat zilnic de zeci de cetă
țeni. Și, tovarășa Elena Tecșa, ges
tionara magazinului, complectează 
contract după contract.

Numai în primele două decade 
ale lunii septembrie volumul, măr
furilor vîndute in rate la acest ma
gazin depășește 43.000 lei, în acea
stă cifră fiind grăitor oglindite a- 
tît creșterea salariilor cît și reduce
rile de prețuri efectuate în urma 
Plenarei C. C. al P.M.R. din 13-14 
iulie a.c. ADRIAN OȚOI 

întîrzie o seamă de lucrări care 
puteau fi terminate. Fără un studiu 
concret a situației s-a dispus pur 
și simplu închiderea șantierului 
pentru lipsă de documentație. Cît 
de nejudecată a fost această dis
poziție reiese din. faptul că în timp 
ce se dispunea închiderea șantieru
lui, din anul trecut erau lucrări de 
executat cu documentație în regulă 
în valoare de peste 1 milion. Nu 
se putea oare lucra la terminarea 
izolației, la acoperișul de la cură
țătorie, la continuarea lucrărilor 
exterioare sau la finisarea lucrări
lor de la magazia etajată? Se pu
teau categoric efectua aceste lu
crări, fără să se „decreteze" închi
derea șantierului.

Dacă conducerea grupului de 
șantiere ar fi analizat cu răspun
dere situația de fapt, ar fi putut 
constata că, deși o serie de lucrări 
ca remiza de locomotive, lucrările 
de supra etajare la magazie și al- 
îeie figurează ca gata, ele nu sînt 
nici azi terminate. De pildă, la ma
gazia supraetajată, din cauza lu
crărilor superficiale în perioada 
din vară, tot bitumul de la izolație 
a curs jos. Or, această lucrare, 
deși trebuia refăcută, nu a fost re
făcută nici în prezent.

Alte lipsuri există apoi și în ce pri
vesc lucrările de împrejmuire, care de 
asemenea trebuiau terminate de 
mult. Din cauza slabei preocupări 
atît a conducerii grupului de șan
tiere cît și a conducerii Trustului din 
Deva (director tov. ing. Nistorea- 
nu G.) nu s-au asigurat din timp 
prefabricatele necesare, astfel că 
nici în prezent nu s-a putut 
termina lucrarea. Nu se gîn- 
desc oare acei cărora li s-a în
credințat munca de conducere a 
cestor unități că astfel de metode 
duc la nerea lizarea planului.

De situația existentă la grupul 
de șantiere al T.R.C.L.H. din Alba- 
Iulia o mare vină o poartă atît ve
chea conducere cît și actuala con
ducere, care nu au luptat suficient 
spre a pune capăt lipsurilor care 
mai există. De asemenea, nu poate 
fi scutită de răspundere nici con
ducerea T.R.C.L.H. Deva, deoare
ce n-a sprijinit suficient șantierul din 
Alba-Iulia și chiar mai mult, une
ori prin măsurile luate a pus greu
tăți în buna desfășurare a muncii, 
așa cum a fost cazul cu inginerul 
Orăvițenu Octavian, fostul șef al 

cînd 
lucru- 
de

grupului Alba-Iulia ciare atunci 
'rbuia mai mult să descurce 
rile încurcate, a fost scos 
Alba-Iulia și mutat la trust.

Situației actuale de la grupul 
șantiere din Alba-Iulia trebuie 
i se pună capăt neîntîrziat, iar 
ce se Iac vinovați de lipsurile ma
nifestate, să fie trași la răspunde
re, indiferent unde s-ar afla.

la

de 
să 
cei

Să cunoațtem grandioasele realizări ale constructorilor comunismului 

(in) Date edificative dintr-o mare expoziție 
(Urmare din numărul trecut)

înainte de Revoluția Socialistă, 
industria chimică aproape că nu 

. ex sta. Acum din punct de vedere
A- al volumului producției chimice,

U.R.S.S. ocupă al doilea loc din 
lume. In cursul septenalului se vor 
construi sau termina mai mult de 
140 întreprinderi mari chimice, 130 
întreprinderi existente urmind a fi 
reconstruite. Volumul global al 
producției produselor chimice se va 
mări în cursul septenalului de a- 
proape 3 ori.

După cum se poate vedea în 
cea de-a treia sală a expoziției, 
Uniunea Sovietică a depășit 
în ultimul timp Statele. Unite nu 
numai in ce privește cadența dez
voltării, ci chiar creșterea absolută 
anuală a numeroaselor produse, în 
special a celor de minereu de fier, 
de fontă, de oțel, a petrolului, căr
bunelui și cimentului.

Creșterea producției de fontă 
și oțel în U. R. S. S. dove
dește nivelul de dezvoltare indus
trială a țării, puterea sa econo
mică. Sub puterea sovietică, pro- 

~ ducția fontei a crescut de aproape 
9 ori. Mari uzine metalurgice au 
fost construite în Ural, Siberia, în 
bazinul Donețului și ■ în regiunea 
N.prului. Noi întreprinderi sînt 
create in Estul țării. Astăzi

U.R.S.S. produce mai multă fontă 
decit Marea Britanie, Franța și 
Belgia luate împreună. In 1965 se 
va. topi în Uniunea Sovietici 10-70 
milioane tone de fontă.

O mare diagramă fotografică co
lorată arată avîntwl producției 
de oțel în Uniunea Sovietică. 
In ce privește producția de oțel 
Uniunea Sovietică ocupă primul 
loc în Europa și al 2-lea în lume. 
Se produce atît oțel, cît produc 
Marea Britanie, Germania Occi
dentală și Italia luate împreună. La 
sfîrșitul septenalului producția de 
oțel în Uniunea Sovietică va fide 
86-91 milioane tone.

Standul construcțiilor mecanice 
permite să-ți dai seama de creația 
masivă a noilor tipuri de mașini și 
material. In prezent industria U- 
niurui Sovietice produce anual 
220.000 tractoare, mai mult de 
10.000 escavatoare, mai mult de 
510.000 auto. Planul septenal pre
vede dezvoltarea accelerată a tu
turor ramurilor moderne de cons
trucții mecanice și în ' primul rînd 
a marilor construcții mecanice, ca 
și a producției de mijloace de au
tomatizare. O atenție deosebită este 
acordată mașinilor, care folosesc 
radio-electronica, semi-conductorii 
ultrasunetul și izotopii radioactivi.

In diverse standuri ale sălii se 
pot vedea date tehnice și economice, 
desene, fotografii și alte piese,

care caracterizează reconstrucția 
tehnică radicală a transporturilor, 
îndeosebi a celor feroviare și ae
riene, ca și dezvoltarea mijloacelor 
de comunicație în Uniunea Sovie
tică.

A 4-a sală este consacrată mari
lor lucrări. Din 1946 pînă la 1958 
au fost construite și puse în func
țiune aproape 12.000 de mari în
treprinderi industriale și un mare 
număr de întreprinderi mijlocii și 
mici. Creșterea capitalurilor inves
tite de stat a depășit 1.600 miliar
de ruble.

O mare diagramă ce atrage a- 
tenția este o vedere de ansamblu a 
unui șantier gigantic, unde se în
trebuințează larg metode industria
le de construcție. Septenalul va fi 
marcat printr-o dezvoltare nemai
văzută a lucrărilor de construire 
în toate regiunile țării și îndeosebi 
în Est. Materialele expuse ilus
trează realizarea programului de 
construiri de locuințe. Numai în 
cursul ultimilor 5 ani s-au construit 
în orașe și centre muncitorești noi 
locuințe, pe o suprafață totală de 
216 milioane de m.p., ceea ce de
pășește fondul locativ de care dis
puneau orașele Rusiei tariste în 
1913.

Sălile consacrate industrializării, 
acordă o atenție deosebită creșterii 
productvității muncii în Uniunea 
Sovietică, factorul cel mai important 
al victoriei regimului social nou. 
Fotografiile arată desfășurarea în- 

Jrecerli socialiste în întreprinde
rile industriale ale țării.

■ A 5-a sală a pavilionului este re

zervată problemelor buneistări a 
poporului Ea orală vizitatorilor 
succesele considerabile obținute de 
stalul socialist in domeniul științei 
și culturii.

In centru se vede o instalație 
consacrată lansării primului Sput
nic sovietic, care a marcat începu
tul unei noi ere, în istoria omenirii, 
era cuceririi spațiului cosmic. Al 
2 lea și al 3-lea Sputnic, ca și 
Satelitul artificial sînt, de aseme
nea, evocați în această instalație. 
Sala comportă 4 mari tablouri lu
minoase, reprezentînd munca, cul
tura și arta sovietică. Diferite 
standuri și instalații arată crește
rea venitului național al Uniunii 
Sovietice. Aproape trei sferturi ale 
venitului național sini consacrate 
satisfacerii nevoilor individuale a'e 
muncitorilor și aproape un sfert 
este cheltuit pentru lărgirea pro
ducției socialiste și pentru alte ne
voi publice. Creșterea venitului na
țional va fi însoțită de un nou a- 
vlnt al consumației publice.

In 1960 se va termina trecerea 
la ziua de muncă de 6—7 ore 
pentru muncitori și funcționari. In- 
cepînd cu 1964 se va începe intro
ducerea (progresivă) a săptămînii 
de 30-35 ore. Uniunea Sovietică va 
avea deci ziua și săptămîna de 
muncă cea mai scurtă din lume. 
In cursul septenalului, salariile 
muncitorilor se vor mări. Veniturile 
reale ale muncitorilor și funcționa
rilor ver crește în cursul septena
lului cu 40 la sută în medie și 

'acelea ale colhoznicilor cu cel pu
țin 40 la sută pe cap de muncitor.

Fotografiile documentare și dia
gramele arată cheltuielile Statului 
Sovietic pentru alocații, pensii, bur
se, pentru studenți, învățămînt gra
tuit, asistență medicală, plata con
cediilor și alte indemnizații și a- 
vantaje acorda‘e muncitorilor. Din 
1953 pînă în 1958 aceste cheltuieli 
s-au urcat de la 134,5 miliarde la 
mai mult de 215 miliarde ruble, în 
1965 urmind să atingă 345 miliar
de ruble.

Instalații mecanizate arată ma
rile realizări culturale ale socialis
mului. Deja dinainte de cel de-al 
2-lea război mondial analfabetis
mul a fost lichidat. 54 milioane 
persoane studiază în Uniunea So
vietică. Numărul școlilor 'de învă- 
țămînt general s-a urcat de la 
123.700 în 1914-1915 la 215.000 în 
1958-1959. Numărul elevilor în a- 
ceste scoli s-a mărit respectiv de 
la 9.700.000 la 31.500.000. Numă
rul instituțiilor școlare medii a 
crescut în cursul acestor ani de la 
450 la 3.344 și efectivul elevilor 
s-a urcat de la 54.300 la 1.849.000. 
Din 1959 pînă In 1962 mai mult 
de 4 milioane persoane vor intra 
in instituții de învățămînt secundar 
specializat, socotind și pe cei din 
producție.

Ex’riă în Uniunea Sovietică 766 
instituții de învățămînt superior cu 
2.156.000 studenți. Diagramele a- 
rată că mai mult de 6 milioane de 
tehnicieni cu instrucție superioară 
specială lucrează în economia tării, 
adică de 33 ori mai mult decit în 
Rusia țaristă.

(Continuare în numărul viitor)



Declarația guvernului R.P. Romine cu privire la propunerile 
guvernului Uniunii Sovietice in problema dezarmării
(Urmare din pag. l-a)

în relațiile dintre state și au decla
rat că cele două guverne vor de
pune toate eforturile pentru soluțio
narea constructivă a celei mai im
portante probleme care se pune în 
fața lumii — problema dezarmării 
generale.

Aceasta îndreptățește speranța că 
problema dezarmării își va găsi 
soluția, spre binele întregii omeniri. 
Firește, traducerea în viață a pro
punerilor sovietice depinde de vo
ința tuturor guvernelor și în pri
mul rînd a guvernelor marilor 
puteri.

Guvernul romîn își exprimă con
vingerea că nu pot exista piedici 
de neînlăturat în calea realizării 
unui acord internațional privitor la 
dezarmarea generală și consideră 
că programul de dezarmare atot
cuprinzătoare și totală, însoțit de 
un control general și total efectuat 
cu participarea tuturor statelor, e- 
lucidează odată pentru totdeauna 
chestiunea controlului, invocată de 
anumite cercuri drept pretext pen

Terminarea pregătirilor pentru iernarea animalelor în 
comun-sarcina imediată a întovărășirilor agrozootehnice

(Urmare din pag. _l-a)_____
a atribuit încă din primăvară în
tovărășirii din Tibru un teren de
gradat care a fost plantat cu 600 
de nuci. Furajele care au rezultat 
de pe acest teren au fost atribuite 
întovărășirii, astfel să s-a asigurat 
întreaga cantitate de fîn necesară 
nentru iarnă. Cea mai mare parte 
din furaje este asigurată și în în
tovărășirile din Cib, Almaș și In- 
iregalde, unde de asemenea întovă- 
vărășiții s-au preocupat intens de 
această problemă.

Ar fi greșit însă să trecem cu 
vederea faptul că multe conduceri 
de întovărășiri și sfaturi populare 
au lăsat grija pentru asigurarea fu
rajelor pentru iernarea oiler în co
mun pe planul al doilea. La Me- 
teș și Feneș. de pildă, nici pînă 
acum nu sînt asigurate furajele 
deși sînt toate condițiile. La Pre- 
saca, se susține că nu au existat 
posibilități în această direcție. A- 
cesta este un neadevăr, și cei ce 
susțin acest lucru vreau să pună 
pied'ci in direcția iernării oilor în 
comun. Se poate oare vorbi că nu 
sînt prsibjlităti pentru iernarea în 
comun, atîta timp cît fiecare înto
vărășit are acasă fîn? Categoric 
că nu. Oile de la fondul de bază 
sînt ale tuturor membrilor și deci

Racheta, lâna șl Haita
de profesor V. ALPATOV

Remarcabilul succes al lansării 
unei rachete sovietice în Lună a 
făcut omenirea să fie pătrunsă de 
un astfel de simțămtnt de mindrie, 
incit astăzi este greu să apreciezi 
liniștit toate aspectele acestui e- 
venirn'ml care a intrat în isioria 
planetei noastre. Acest eveniment 
atrage atenția reprezentanților tu
turor ști:nțelor naturii, printre care 
se numără și biologia.

Dacă in trecut as'ro no mia și bio
logia nu av"au nimic comun din 
punct de vedere practic, azi, în e- 
poca cuceririi Cosmosului, proble
ma exis'enței vieții pe alte pla
nete se bucură de un interes gene
ral.

Domeniul de cunoaștere, unde 
știința despre corpurile cerești s-a 
întîlnit cu ș'iința despre viață, 
a impus acea măsură practică de 
a steriliza cu atenție conieinerul 
racketd îndreptate că're Lună.

Deoarece cunoștințele noastre 
despr° Lună sînt încă insuficiente, 
nu putem să n-găm cu tărie exis
tența umr oarecari forme de viață, 
sau să considerăm că condițiile ne
favorabile exclud posibilitatea men
ținerii vieții în cazul în care, 
prinir-un mijloc sau altul, ea va fi 
adusă acolo.

Din acest motiv a fost efectuată 
s'erH'zarea cont 'in-r ului rachetei, 
ca bacteriile transportare de pe 
Pămînt să nu poată .infecta,, Luna 
și, în cazul în care ele ar putea a- 
coio să se m°nVnâ în viață, să nu 
mducă în eroare pe vii*orii cerce
tători ai ac°stui corp ceresc.

La determinarea limitelor vieții 

tru frînarea oricărui progres în 
problema dezarmării.

In același timp, guvernul romîn 
împărtășește punctul de vedere ex
pus în declarația guvernului 
U.R.S.S. că dacă în momentul de 
față, dintr-o cauză sau alta, pute
rile occidentale nu se vor declara 
dispuse să accepte o dezarmare 
generală și totală, s-ar putea trece 
la discutarea și adoptarea unor 
măsuri parțiale corespunzătoare în 
domeniul dezarmării și consolidării 
securității.

Desigur, evoluția favorabilă a si
tuației internaționale nu este pe 
placul acelor cercuri care doresc 
menținerea războiului rece și care 
vor încerca și pe viitor să stăvi
lească procesul de destindere, să 
pună piedici în calea înțelegerii în
tre state. De aceea, trebuie unite e- 
forturile tuturor popoarelor și gu
vernelor atașate cauzei păcii, pen
tru a nu permite acestor cercuri să 
împiedice realizarea scopurilor do
rite cu ardoare de întreaga omeni- 

fiecare trebuie să contribuie la fu
rajarea lor. In ce privește asigu
rarea furajelor pentru întovărășirea 
din Presaca o vină are și Ocolul 
silvic din Alba-lulia, deoarece nici 
pînă în prezent n-a aprobat locuri 
pentru a se face frunzare.

Aslfei de situații pot fi întîlnite 
si in alte întovărășiri ca cele din 
Tăuți, Găureni, Meteș, Zlatna și 
altele. Nici aici conducătorii înto
vărășirilor și comitetele executive 
ale sfaturilor populare n-au acor
dat alenție asigurării furajelor, deși 
in satele respective sînt toate posi
bilitățile create în această direcție.

Pînă la venirea iernii au mai ră
mas puține zile. Timpul care a mai 
rămas însă va trebui să fie folosit 
in așa fel ca să se asigure atît ter
minarea tuturor saivanelor cît și a- 
sigurarea furajelor necesare. Sfatu
rile populare comunale trebuie să 
snrijine mai îndeaproape conduce
rile întovărășirilor ca acestea cu 
ajuforui organizațiilor de bază să 
treacă de îndată la executarea sai
vanelor și strângerea fînului. Trebuie 
desfășurată o largă muncă poli
tică, astfel ca fiecare țăran înto
vărășit să înțeleagă că iernarea în 
comun a animalelor este o sarcină 
de mare importanță pentru conti
nua dezvoltare a întovărășirilor.

trebuie distinse două forme ale ei 
— activă, atunci cind organismele 
vii se află în stare de schimb de 
substanțe cu mediul înconjurător 
și se pot înmulți, și forma pasivă, 
cind organismele vii se află insto
re de viață latentă — sub formă 
de semințe, spori, in stare de ana- 
bioză. Incontestabil că zona vieții 
pasive este cu mult mai largă de
ed zona vieții active.

Omul poa'e crea in condițiile de 
laborator o temperatură scăzută de 
aproape zero absolut-273 grade. 
S-a putut constata că la tempera
tura heliului lichid-271,88 grade pot 
să rez'ste in viață sporii bacterii
lor. La temperatura de — 240 gra
de au rez'S'ai nemaiodNe în stare 
uscată. E'e își reveneau neîntîrziat 
la viață dacă erau readuse la căl
dură și um-zite.

La tempera’ari negative, este 
foarte redusă zona de viață activă 
a animalelor cu temperatura cor
pului variabilă ca și la plante.

Temperatura " maximă la care 
este însă posibilă o viață activă 
trebuie considerată aceea a izvoa
relor termale și geiserelor (plus 92 
grade). In ele au fost descoperite 
bacterii și alge.

Să analizăm acum factorul pre
siunii.

Cercetările efectuate de expediții
le Institutului de oceandogie al 
Academie de Științe a U.R S.S.,au 
dem^ns'rd existenta unor animale 
v fundul unor adtncimi de peste 
10.000 metri, unde acestea trăiau 
sub o presiun” de 1000 de atmos
fere. In sondele petrolifere, micro- 

re, de a-și asigura o viață pașnică 
și liniștită..

In cadrul politicii sale consec
vente de pace, guvernul romîn a 
sprijinit și pînă acum toate propu 
nerile constructive menite să ducă 
la realizarea unei înțelegeri în 
problema dezarmării și a făcut a- 
ceasta nu numai cu vorba, dar si 
cu fapta. Astfel, au fost efectuate 
reduceri succesive ale efectivelor 
armate ale țării noastre; pe terito 
riul R. P. Romîne nu se găsesc nici 
un fel de trupe sau baze militare 
străine. In aceeași direcție, se si
tuează și propunerile guvernului ro
mîn cu privire la dezvoltarea unei 
largi colaborări interbalcanice și 
la încheierea unui tratat balcanic 
de înțelegere și securitate colectivă 
care are în vedere crearea în a- 
castă parte a lumii a unei zone în 
care să nu existe arme nucleare și 
rachete.

Alăturîndu-se chemării lansate 
de guvernul sovietic de a se înfăp
tui propunerile privitoare la dezar
marea generală și totală, guvernul 
romîn își exprimă speranța că a- 
ceastă chemare va găsi un ecou 
pozitiv în rândul guvernelor tuturor 
țărilor. R. P. Romînă speră, de s- 
semenea, că Organizația NațimT- 
lcr Unite și Comitetul pentru de
zarmare le vor analiza cu toată 
răspunderea și vor lua hotărâri a- 
decvate în vederea traducerii lor 
în viață.

In ce-i privește, guvernul Repu
blicii Populare Romîne este hotărât 
să-și aducă întreaga contribuție la 
înfăptuirea acestui țel măreț.

Campionatul regional de fotbal
Șurianul Petrești — Unirea 

Alba-lulia 0-1
In cadrul celei de a 5-a etape a 

campionatului regional de lotbal. 
Unirea Alba-lulia a întîlnit dumi- 
ni< 's 27 septembrie pe terenul spor
tiv din Sebeș echipa Șurianul Pe
trești. Deși diferența de v-iioare 
tehnică dintre cele două echipe 
lăsa să se întrevadă o victorie la 
scor a echipei din Alba-lulia, to
tuși jocut plin de elan dar în ace
lași timp și plin de durități al gaz
delor, a făcut ca Unirea să cîștige 
acest joc doar la un punct dife
rență.

Jocul de duminică trebuie să ser
vească de lecție pentru jucătorii 
Unirii in ceea ce privește subesti
marea adversarului și practicarea 

biologii sovieiici au descoperit bac
terii oii la o adîncime de 1800 m.

Experiențele de laborator au de
monstrat că ciuperca drojdiei de 
bere poate să reziste la o presiune 
de 8000 atmosfere. Atmosfera rare
fiată influențează în mod diferit a- 
supra organismelor. Un balon-son- 
dă a adus bacterii și spori de mu
cegai de la o înălțime de 33.000 
metri. In munți, la o înăl- 

■ time de 6200 metri, se pot întîlni 
plante cu flori. Muștele au putut fi 
in'îlniie în aer ia o înălțime de 
8.200 metri, iar în condiții experi
mentale ele s-au d vedit apte de 
a se înmulți chiar Ia o presiune de 
numai 25 milimetri coloană de 
mercur.

Dintre animalele cu sînge cald 
păsările demons'rează că rezistă la 
o atmosferă rarefiată mai bine de
ed mamiferele. Omul, la o înălțime 
de 7000 metri și la o presiune de 
aproximativ 225 milimetri coloană 
de mercur, își pierde cunoștința, în 
schimb păsările mari de munte — 
condorii — urcă unde înălțimi din 
Himalaia care ajung pînă la 8.882 
metri.

Se poate deci constata, că a- 
orcape de la zero absolut, de la 
m'mis 273 grade pînă la plus 170 
grade se întinde domeniul de exis
tență a vieții. Iar gama presiunii 
e uriașă: de la 0 pînă la 8000 de 
atmosf re pot rezista organismele 
eii.

In limitele amintiie mai sus pot 
exista sporii bacteriilor. Gradul de 
adaptare al viermilor este iniru- 
cîtva mai mic. Viermii ne- 
matozi rezistă la o temperatură de 
la —240 grade pînă la plus 120 
grade, și la o presiune de la 0,5 la 
800 atmosfere.

încheierea vizitei lui N. S. Hrușciov în S.U.Ă.
Comunicatul comun sovieto-american

WASHINGTON (Agerpres). — TASS transmite textul oficial 
al Comunicatului comun sovieto-american.

N. S. Hrușciov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
și președintele D. Eisenhower au avut un schimb sincer de păreri 
la Camp David. La unele convorbiri au luat parte A. A. Gromiko, 
ministrul Afacerilor Externe al U.R.S.S. și Chr. Herter, secretarul 
de Stat al S.U.A., precum și alte persoane oficiale din cele două 
țări.

Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și președintele 
S.U.A. au căzut de acord că aceste convorbiri au fost utile pentru a 
clarifica pozițiile celor două părți într-o serie de probleme. Scopul 
acestor convorbiri nu a fost de a duce tratative. Se speră totuși 
că schimbul de păreri va contribui la o mai bună înțelegere a con
siderentelor și pozițiilor fiecărei părți și astfel la realizarea unei 
păci drepte și îndelungate.

Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și președintele 
Statelor Unite au căzut de acord că problema dezarmării generale 
este cea mai importantă problemă care se pune astăzi în fața lu
mii. Cele două guverne vor depune toate eforturile pentru a a- 
junge la o soluționare constructivă a acestei probleme.

In cursul convorbirilor a avut loc un schimb de păreri asupra 
problemei germane, inclusiv asupra problemei Tratatului de pace 
cu Germania și au fost expuse pozițiile celor două părți.

In ceea ce privește problema Berlinului, s-a ajuns la înțele
gerea, cu condiția ca celelalte părți direct interesate să fie de 
acord cu aceasta, de a se relua tratativele, pentru a se ajunge 
la o soluție care să corespundă intereselor tuturor părților intere
sate și intereselor menținerii păcii.

Pe lingă aceste probleme au avut Ioc convorbiri utile asupra 
unei serii de probleme privind relațiile dintre Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste și Statele Unite. Printre aceste probleme se 
numără și problema comerțului între cele două țări. In ceea ce pri
vește problema lărgirii schimbului de persoane și de idei s-a înre
gistrat un progres important în cursul convorbirilor dintre repre
zentanții oficiali și se așteaptă ca într-un viitor foarte apropiat 
să fie încheiate acorduri corespunzătoare.

Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. si președintele 
Statelor Unite au căzut de acord că toate problemele internațio
nale nereglementate trebuie să fie rezolvate nu prin folosirea 
forței, ci prin mijloace pașnice, prin tratative.

In sfîrșit s-a hotărît câ data precisă a vizitei de răspuns a pre
ședintelui în Uniunea Sovietică, care va avea loc în prim vara 
anului viitor, să fie stabilită de comun acord, pe căi diplomatice!

Washington, 27 septembrie 1959.

unui joc precis, cu mingi pe jos și 
pase 13 om.

MUNTEAN EGO

C.F.R. Teiuș — Sebeșul Sebeș 3-2
Este a 4-a victorie a ceferiștilor 

din Teiuș în cadrul campionatului 
regional de fotbal.

încă de la începutul partidei ce
feriștii atacă poarta oaspeților și 
reușesc ca la sfîrșitul reprizei I-a 
să conducă cu 3—0.

După pauză, lucrurile se schimbă. 
Jucătorii de la „Sebeșul" atacă mai 
puternic, joacă cu faze mai clare 
și astfel că reușesc să reducă din 
scor, partida terminîndu-se cu 3-2 
în favoarea ceferiștilor.

In acest meci s-a observat că 
jucătorilor de la C.F.R. Teiuș le-a 
lipsit condiția fizică.

Plantele ce se înmulțesc prin 
spori trăiesc între limitele de tem
peratură de ia minus 120 grade la 
plus 93 grade și la o presiune de 
la 0,5 pînă la 550 atmosfere.

Semințele plantelor superioare își 
păstrează vitalitatea la o tempera
tură de la minus 190 grade pînă la 
plus 120 grade și de la o presiune 
de 0^5 pînă la 550 atmosfere.

Insectele rezistă la o temperatură 
de la minus 80 grade la plus 50 
grade și Ia o presiune de la 0,1 
la 520 atmosfere.

Plantele terestre rezistă la o 
temperatură de la minus 65 grade 
la plus 80 grade și o presiune de 
la 0,4 atmosfere la o atmosferă.

Limitele de existență ale mami
ferelor se extind de la minus 65 
grade la plus 50 grade. Presiunea 
la care ele rezistă variază de la 
0j5 la trei atmosfere.

Condițiile de temperatură și pre
siune pe Marte și Venus, fără a 
lua în considerație plan da noas
tră, corespund cel mai mult necesi- 
tăți'or de viață ale animalelor în 
cazul cind aceastea se dovedesc a 
nu fi prea complicai organizate. 
Pe aceste planete vecine Pămîntu- 
lui, după toate probalitățile, există 
v-getație care este formată de re- 
orez n'antii formelor inferioare, în 
genul lichenilor, algelor și ciuperci
lor. Culorile acestora, judecind 
după cercetările renumitului astro- 
bo'anist sovietic G. A. Tihov, mem
bru corespondent al Academiei de 
Ș iințe a U.R.S.S., d'feră de cu- 
ioarea vegetației terestre. Lucrările 
lui G.A. Tihov (Astrobotanica"., 
1949, „As'robiologia", 1953, „Șai
zeci de ani în fața telescopului", 
1959) se bucură în prezent de o 
deosebit de mare considerație chiar

(Text prescurtat după «n articol apărut în

SERIA II-
CLASAM 

Aurul Brad 5 
C.F.R. Teiuș 5 
Minerul Deva 5 
Sebeșul Sebeș 5 
Aurul Zlatna 5 
Unirea A.-Iulia 5 
U.M. Cugir 5 
Metalul Cugir 5 
Rapid Deva 5 
Locomet. Alba 5 
Aurul Certej 5 
Metalul Crișcior 5 
Șurianul Petrești 5 
Recolta Deva 5

ENTUL
4 1 0 32:3 9
4 1 0 14.6 9
3 2 0 19:1 8
4 0 1 14:5 8
3 1 1 11:6 7
2 2 1 125 6
2 2 1 8:5 6
1 3 1 5:5 5
1 1 3 5:10 3
1 1 3 5:12 3
1 1 3 3:18 3
1 1 3 1:15 3
0 0 5 2:11 4
0 0 5 3:32 O

și în ajara hotarelor U.R.S.S.. 
Multi dintre autorii francezi și a- 
mericani se referă adeseori la a- 
ceste lucrări.

Dar cum se prezintă lucrurile îir 
Lună, care în prezent ne intere
sează în mod deosebit ?

Părerile oamenilor de știință pri
cind viața pe Lună erau suficient 
de unarime. In interesanta lucrare 
a academicienilor A. I. Oparin și 
V.G. Fesenkov „Viața în Univers", 
se arată lipsa totală de viață pe 
acest corp ceresc: „In prezent pe 
Lună pot să dăinuie doar urrru 
slabe ale unei atmosfere primare, 
care se caracterizează printr-o can
titate infimă de gaze și care conti
nuă mai departe să părăsească 
Luna. Evident, că pe Lună apa nu 
poate să se afle in stare lichidă 
sau solidă și ea intră doar în 
componența învelișului gazos în
tr-o anumită cantitate. In astfel 
de condiții nu se poate vorbi în 
mod serios despre posibilitatea u- 
nor oarecari forme de viață pe 
Lună”. Această părere o împărtă
șesc și oamenii de știință occiden
tali.

Insă în lumina celor mai recente 
lucrări ale prof. N. A. Kozirev (care 
a descoperă existența fenomenelor 
vulcanice în Lună, n.r.), lucrări 
confirmate și în afara frontierelor 
Uniunii Sovietice, lucrurile nu se 
prezintă chiar întocmai.

Nu putem să nu fim de acord cu 
concepția lui N, D, Ierusalimski. 
doctor în științe biologice, privi
toare la fap'ul că în Lună s-au 
păstrat totuși condițiile pentru e- 
x'Șfența organismelor priml'teel.

Toate acelea confirmă că putem 
saluta măsurile luate in scopul 
sterilizării rachetei trimise în Lună.

Izvestia").
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