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Constituției 
R. F». R

participarea nemijlocită 
largi ia conducerea sta

consecventul detnocraȘÎ
puterii noastre de stat este 

și de marile drepturi ș 
astăz

S-au împlinit 7 ani de cînd Ma 
rea Adunare Națională a votat, in 
tr-o atmosferă de mare entuziasm 
Constituția Republicii Populare Ro 
mine, legea fundamentală a țării 
Bilanț al marilor cuceriri dobîndit 
de poporul romîn Constituția expri 
mă totodată voința de nestrămuta 
a oamenilor muncii de a duce pînă 
la capăt măreața operă de constru 
ire a socialismului în țara noastră.

Astăzi, întregul nostru popo 
muncitor se mîndrește de faptul eă 
Romînia, altădată o semicolonie 
capitalismului internațional a deve 
nit un stat cu adevărat suveran ș 
independent. Acest lucru — consfin 
țit de Constituție este rodul lupte 
dîrze, îndelungate, pline de sacrifi 
cii, duse de poporul muncitor su. 
conducerea partidului său, împotri 
va jugului imperialist, pentru demo 
crație adevărată, pentru putința de 
a-și orîndui viața potrivit p.oprii 
lor sale interese.

Legea fundamentală a țării noas 
tre consființește cea mai mare cu 
cerire a poporului: întreaga putere 
de stat se află în mîimle oamenilo 
muncii de la orașe și sate. Actualu 
sistem de alegeri a organelor pute 
rii de stat ilustrează cum nu se 

b poate mai bine consecventul de
• mocratism al puterii poporului, 

asigură 
a maselor 
tutui.
Adincul 
tlsm al 
oglindit 
libertăți de care se bucură 
toți oamenii muncii, cît și de garan 
tarea lor materială. In Constituția 
noastră sînt înscrise și garantate 
drepturi pe care nici una dm cons
tituțiile burgheze nu a cutezat să le 
amintească măcar formal.

Fiecare cetățean al R.P.R. se 
bucură astăzi de dreptul la odihnă^ 
de asigurarea materială la bătrîne- 

I țe în caz de boală sau incapacitate
• de muncă. Fiecare cetățean se bu- 
! cură de dreptul la învățătură, iar 
; femeia pentru prima oară in istoria
■ poporului nostru a fost pusă în 
; drepturile ei firești, devenind ega-
• lă cu bărbatul în toate domeniile
■ de activitate.
! De la un capăt la altul, ConstitiC 
; ția noastră este străbătută de nobila 
; ideologie a frăției între popoare, a 
; internaționalismului proletar. Depl 
! na egalitate în drepturi între popo 
I rul romîn și naționalitățile conlo 
! cuitoare este astăzi unul din izvoa 
î rele tăriei statului nostru.
; Sărbătorind împlini:ea a 7 ani < 
; la votarea Constituției, poporul
• mîn este hotărit să apere și să de
• volte uriașele sale cuceriri, unind
• și și mai strîns rîndurile în jur 
! partidului și guvernului, întărind r 
; gimul democrat popular.

ZI DE POLITICA EXTERNA
In cursul zilei de vineri, în princi

palele sectoare de muncă din cadrul 
combinatului siderurgic „Gh. Gheor- 
ghi.u-Dej“, au avut loc expuneri, pe 
marginea succesului de seamă obți
nut d< oamenii de știință sovietici, 
eu privire ia lansarea tn Lupă £ 
jțrigej rțchffe cosmice,
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iiereu spre noi succese lu munco 
Și-au îndeplinit planul trimestrial

încă odată și de mai multe ori, turile tuturor echipelor și schimbu- 
colectivul de muncitori și tehnicieni rilor ce deservesc furnalele 5 și 6 
al secției a 11-a furnale din C.S.H. 
a demonstrat că se poate menține în 
fruntea întrecerii socialiste pe com
binat. Aplicînd o seamă 
tchnico-organizatorice la 
producție și muncind cu 
elan în întrecerea ce se
de la începutul anului cu reșițenii, 
furnaliștii din Hunedoara obțin suc
cese remarcabile. Concretizînd efor-

de măsuri 
locul de 
mai mult 

desfășoară

In preajma deschiderii 
cursurilor universităților populare

In anii regimului democrat-popu
lar, invățămîntul pentru oamenii 
muncii a luat o dezvoltare fără 
precedent. Printre diferitele forme de 
invățămînt în ultimii ani în țara 
noastră și-au găsit un larg răsunet 
universitățile populare muncitorești, 
ca formă nouă de învățămînt popu
lar care s-a bucurat de un mare 
interes din partea muncitorilor. Ast
fel în orașul Hunedoara a funcționat 
pe lîngă G.S.H. o universitate popu
lară muncitorească, care a fost ab
solvită de peste 60 oameni ai muncii,

In documentele plenarei din 13-14 
iulie a. c. a C.C. al P.M.R. se arată 
că, creșterea necontenită a produc
tivității muncii este introducerea în 
producție a celor mai noi cuceriri 
ale tehnicii, iar ridicarea califică
rii muncitorilor la un înalt nivel, de
vine o sarcină centrală a construcției 
economice socialiste. In lumina aces
tor directive este de datoria fiecărui 
muncitor, tehnician, inginer și func
ționar să-și perfecționeze cunoștin
țele profesionale.

In cadrul universităților populare se 
vor preda ciclurile : Socialism știin
țific, economie industrială și cunoș
tințe tehnico-profesionale, care, să 
reflecte profilul întreprinderii pe lîn
gă care se deschid universitățile 
populare. De asemenea va funcționa 
ciclul de cultură generală, unde se 
vor preda disciplinele: Chimie, geo
grafie, matematică, astronomie, me
dicină. Cursurile unversității se des
chid la 1 octombrie

In perioada anului școlar se vor 
organiza vizite, excursii prin țară, 
schimburi de experiența, vizionarea 
'de filme documentare-științifice, etc.

In orașul nostru, Honsihul sindi
cal raional prin comitetele de între
prindere în colaborare cu subfiliala 
S.R.S.C. au luat inițiativa să des
chidă două . universități populare

De asemenea, s-a vorbit pe larg 
despre însemnătatea, vizitei lui N. 
S. Hrușciov în Statele Unite ale A- 
mericii. .

In cadrul discuțiilor, siderurgiștii 
și-au manifestat adîncă recunoștință 
pentru epocala victori» obținută de 
oamenii de știință fi poporul șovi- 
eHo, 

ele și-au adus aportul la îndeplini
rea planului de producție trimestri
al cu opt zile mai devreme. Ața se 
face, că peste planul trimestrial 
pînă la 24 septembrie a.c. s-a mai 
produs încă 2.212 tone fontă, mai 
ieftină cu 38,91 lei fiecare tonă.

Fîinj în permanență mobilizați ce 
recentele documente ale plenarei G.G 
al P.M.R. din 9 — 13 iulie a.c. fur- 

una pe lingă G.S.H. . cealaltă pe 
lingă I.G.S.H. Astfel pîtiă în prezent 
la C.S.H. conducerea universității 
al cărei director este tovarășul Szan- 
to Gavrilă a dus o muncă intensă de 
pregătire a deschiderii cursurilor. In 
acest scop s-a făcut o largă popu
larizare, reușind să aibă 
pînă în prezent 140 cursanți 
care se numără furnalistul 
Ioan, laminatoristul Bordei 
alții. De asemeni lectorii care vor 
preda au fost aleși dintre cei mai 
buni tovarăși ingineri și profesori 
cum sînt tovarășul Chindler Ni- 
colae, Munteanu Silvia și alții. Nu
mai cuvinte de laudă avem pentru 
I.G.S.H. unde s-au înscris un nu
măr de 250 cursanți. Tot aici comi
tetul de întreprindere prin tovarășul

înscriși 
printre 
Șelarii 

loan și

OAMENI AI ZILELOR NOASTRE
Aici, în Hunedoara s-au calificat 

zeci și sute ele tineri. Tt nărui Han- 
gan Gheorghe, fotografia alăturată, 
a învățat mai multe meserii. Cea 
mai importantă, este aceea de me
canic auto pe care o practică în

naliștii milionari, care sînt fruntași 
în acțiunea de reducere a prețului 
de cost au realizat numai în trimes
trul III economii ce depășesc suma 
de 3.350.000 lei.

Succesele se datorese avîntului 
mereu crescînd al muncitorilor de a 
obține pe frontul întrecerii socialiste, 
cit mai multă fontă peste plan și la 
un preț de cost cît mai scăzut — 
sarcină indicată de conferința regio
nală de partid Hunedoara.

Moraru Ovidiu a luat inițiativa des
chiderii unei biblioteci care să cu
prindă materiale documentare și 
cărți pentru cursanți luînd totodată 
hotărîrea de a se litografia lecțiile 
predate ceea ce considerăm că va fi 
un sprijin real pentru cursanți de a-și 
însuși temeinic și în bune eendițiuni 
materiile predate. Comitetele de în
treprindere atît la G.S.H. cît și la 
1.C.S.H. au alocat sume importante 
de bani pentru organizarea și func
ționarea în condițiuni cît mai bune 
a cursurilor muncitorești populare 
pentru excursii ale cursanților 
pentru alte acțiuni întreprinse 
către conducerile universității.

LAZAR AUREL
Secretarul subfilialei S.R.S.G.

Hunedoara

Și 
de

prezent. Manifestînd o atenție deo
sebită reparării și verificării pom
pelor de injecție de la mașinile 
„Tatra‘ și „Skoda‘‘ el-obține rezul
tate frumoase, fiind astfel, mult a-

Borca Gheorghe și Breșan Ana se 
numără printre fruntașii secției ter- 
motehnice a uzinei cocso-chimice. 
Lucrările ce le execută pentru repa
rarea aparatelor, sînt de bună cali
tate.

In foto: Borca Gheorghe și Breșan 
Ana lucrind la repararea unui debit- 
metru pentru măsurarea debitului de 
apă. J

Altă secție cu planul 
trimestrial îndeplinit
Strădaniile depuse în trimestrul 

111 de harnicii aglomeratoriști, me
canici și dozatori se încheie cu rezul
tate frumoase. De pildă, la 22 sep
tembrie a.c. sarcinile planului de 
producție trimestrial au fost înde
plinite. Aceasta se datorește felu
lui cum muncitorii de la 
neretului au știut să-și 
munca în fiecare schimb 
satisfacă la timp cerințele furnaliști- 
lor, cu tot mai mult aglomerat feros. 
De remarcat este și faptul că în 
cursul trimestrului 111 s-au mai pro
dus 4.745 tone aglomerat peste sar
cinile de producție planificate. In 
fruntea schimburilor se află brigada 
I-a cu 2.569 tone, a treia cu 1.518 
tone, iar brigada a doua cu 1.083 
tone peste plan.

fabrica ti- 
organizeze 
căutînd să

predat de întregul colectiv de șo
feri.

In fața manometrului la bancul 
de centrifugat pompele de injecție, 
el urmărește îndeaproape ventilele 
de refulare, dacă rezistă la presia-, 
ne, și cu ajutorul eprubetelor care 
se văd în fotografie uniformizează 
debitul la toți elemenții.

Ca ttnărul Hatigan Gheorghe, in 
atelierul de reparat pompe de in- 
jecții mai sînt și tovarășii Nicoară 
Constantin, șef de echipă și Nicu 
lean buni meseriași la locul de 
muncă. Căutînd să facă economi: 
de materiale toți acești tineri se 
străduiesc să-și confecționeze pie
sele de care au nevoie. Astfel, in 
ultima vreme la strungul propriu 
cu transmisie, au confecționat re
ducții, bolțuri, șuruburi precum >1 
rectificări de tije, etc. Mai conclu
dent este faptul, că comunistul Han- 
gan Gheorghe se preocupă și de 
ridicarea nivelului lui politic și 
profesional. De citva timp utemis- 
tul Ghileș Carol a devenit candi- 
dat de partid ajutat și îndrumai 
îndeaproape și de tovarășul Ham 
gan Gheorghe,



Concertu

FILARMONICE DE STAT
estrei

Enescu
k».

< Teatrul din orașul Hunedoara de- 
c și tinăr, inaugurat cu doi ani în
, urmă, a început să aibe o tradiție,
i Pe scena sa, spectatorii din această 

cetate a metalului au aplaudat pe 
maeștrii scenei, actori ai Teats-ului 
Național din Capitală, actori ai tea- 

I trelor de stat din Ploiești, Arad, Ti- 
, mișoara, Petroșani, colective artisti-

— I
Inițiativă lăudabilă
Elevii din clasele a ll-a B. și a 

111-a D, de Ia școala Medie Mixiâ 
O.M. obișnuiesc deseori după preda
rea lecțiilor teoretice, să se deplase 
ze în grup pentru recreere în pădu
rea Chizid. Spre exemplu, într-o 
bună zi elevii conduși de învățătoa
rea Lazâr Maria și Crețu Adela, la 
propunerea învățătoarei Băț Sidonia, 
au strîns de pe terenul verde din 
marginea pădurii, toate hîrtiile și ra
murile de copaci uscate. Această ini
țiativă a învățătoarei realizată de 
micuții elevi, contribuie și mai mult 
la înfrumusețarea peisajului din ju
rul -orașului, dind satisfacții cît mai 
plăcute celor ce vin să citească o 
carte, sau să se plimbe pe cărările 
din pădure.

NOTĂ
Birouri sau ... bucătării ?
De cîtva timp la biroul energetic 

șef I.C.S.H. s-a constatat că consu
mul de energie este prea mare, față 
de nevoile zilnice ale producției. 
Pentru a vedea de unde provin pier
derile, personal tovarășul Ciora Vi
orel a plecat pe teren. Astfel, cu 
această ocazie el a putut vedea că 
în unele birouri, ard zilnic becurile 
și o mare parte din energia electrică 
este consumată de reșouri.

Asemenea cazuri sînt la serviciile 
contabilității și salarii (motivînd că 
lucrează cu diferite „cifre" și au ne 
voie de căldură). Aci, unii funcțio
nari ca Tărțăreanu Florica, Zeicu 
Doina, Zugravii Emil, Corcec.Elena, 
obișnuiesc să-și pregătească prînzul 
în timpul serviciului, din ouă pră
jite, lapte fiert și alte feluri'de bu
cate, transformed birourile în ade
vărate. bucătării.

Se impune ca aceste stări de În
ecuri nesănătoase să fie lishidate. 

O r c L

ce ale multor teatre de proză și mu
zicale din republica noastră.

De data aceasta, miercuri 23 sep
tembrie, teatrul nou a avut ca oas
peți Filarmonica de stat ,,George 
Enescu" din București, Colectiv Ar. 
tistic Emerit din R.P.R. Faima pri
mei noastre orchestre simfonice a 
trecuL-de mult fruntariile, au aplau
dat-o moscoviții, locuitorii orașelor 
Praga, Varșovia, Helsinki, Cslo și 
altele.

hi orașul nostru. Filarmonica de 
Stat a prezentat Rapsodia l-a în la 
major de George Enescu, Concertul 
pentru vioară și orchestră in re ma
jor de Ceaikovski și Simfonia a V- 
a în do minor (a Destinului) de 
Beethoven. La pupitrul orchestrei a 

apărut George Georgescu, Artist al 
Poporului, Laureat al Premiului de 
Stat, iar concertul pentru vioară a 
avut ca solist pe Ion Voicu, Artist 
Emerit, Laureat al Premiului de 
Stat.

Despre marile calități ale primei 
noastre orchestre filarmonice, des. 
pre arta și talentul lui George 
Georgescu și Ion Voicu, au scris la

In fiecare dimineață hunedorenii, 
sînt obișnuiți cu zgomotul și afluen
ța de pe trotuare, claxonatul prelung 
al șoferilor și opririle dese ale ma
șinilor la intersecții. Peste tot în 
orașul nostru, coloane lungi de bas
culante și autocamioane ce. ies din 
parcul auto I.C.S.H. transportă 
diferite materiale necesare șantiere
lor de construcții. In iureșul acesta 
lucrează șoferi destoinici și conști- 
enți de titlul ce-1 poartă. Toți aceștia 
sînt mîndria sectorului mecanic-șef 
I.C.S.H. făcînd parte integrantă din 
parcul auto de deservire a întreprin
derii.

Printre cei mai buni șoferi, care 
în luna august a.c .și-au adus con
tribuția la îndeplinirea și depășirea 
planului de producție cu 49.192 tone 
materiale transportate peste plan, 
se află Ruxanda Gheorghe cel care 
a parcurs cu mașina 140.000 km fără 
reparație, Toma Cristache, Iacob Ște- 
,fi:n și alții. Intensificînd și mâi mull 
întrecerea socialistă între șoferi, or
ganizând și mai bine locul de mun

că, în luna amintită, parcul de iaa-

scrie.vremea cuvenită și vor mai 
încă multi cronicari de special it it,) 
at.t din țara noastră cit și de peste? 
hotare. Astăzi George Georgescu) 
este considerat — spre mîndria în-’L 
tregului nostru popor — unul dintre i 
cei mai remarcabili dirijori ai \ 
epocii. Iar despre Ion Voicu, elev < 
a lui David Oistrah, au avut cuvin- ( 
te de laudă și prețuire muzicieni cu 1 
renume din marile capitale ale ( 
lumii unde acesta a concertat în ? 
ultimii ani. /

Ne vom mărgini să menționăm ? 
că Ia concertul de miercuri seara, / 
sala teatrului nou din Hunedoara a 
fost plină pînă la refuz, spectatorii > 
ținînd să aducă prinosul mulțumirii 
lor marelui nostru ansamblu sim-', 
fonic. Florile oferite la sfîrșitul 
concertului dirijorului, solistului și j 
colectivului orchestrei sînt un orna-7 
giu simplu și sincer. Și fiecare din- < 
tre cei care au fost de față au pă- r 
răsit emoționați sala teatrului, do- f 
rind să revadă cît mai curînd Fi- ( 
(armonica de Stat din București, pe > 
dirijorii și soliștii săi. (

E. M.

D E 
atîta lipsă de 
șini s-a clasat pe locul II dintre 
toate sectoarele de muncă ale meca
nicului șef. Succesul se datorește 
întregului colectiv de muncitori care 
a muncit cu mai mult sîrg, obținînd 
rezultate frumoase în întrecerea so
cialistă.

Dar, nu același lucru se poate 
spune despre unele șantiere. Spre 
exemplu în ziua de 12 septembrie 
1959, la șantierul II al grupului unu 
I.C.S.H., depozitul de minereuri 
de la furnale, au stat 12 mașini bas
culante cîte trei ore fiecare. Aceasta 
se datorește faptului că escavatorul 
închiriat de la T.IJ.G. intră în repa
rații cînd dorește mecanicul Sima, 
precum și faptului că conducerea gru
pului de șantiere nu știe de cîte 
mașini de transport are nevoie, pla- 
nificînd de obicei în grabă multe, 
și fără simț de răspundere. Din a- 
ceastă eauză staționarea basculante-

In pas cu vremea
Despre femeile din Combinatul Si

derurgic Hunedoara, s -ar putea spu
ne multe lucruri frumoase. Că sini 
luptătoare neobosite alături de băr
bați, iau parte activă la tot ceea ce 
se petrece in jurul lor, intr-un cuvint 
in orinduirea noastră nouă cu ace
eași misiune de îndeplinit; construi
rea socialismului /
Nu mai este ca înainte vreme cînd ex 

ploatatorii sădeau in concepțiile oa
menilor ideea că lo
cul femeii es'e la 
cratiță și la mătură.
Puține femei

pășe. u pe poarta fabricilor și uzine
lor. Despre calificare nici nu putea 
fi vorba.

...Prin fabrica tineretului (Agio- 
merator) se îndreaptă zilnic către 
diferite sectoare de muncă o tinăr - 
femeie, zvelții, cu sclipiri vese'e i 
totdeauna, cu fața deschisă și o 
fire prietenoasă, purtind sub braț un 
maldăr de ziare și cărți pe care le 
im parte muncitorilor. Difuzarea zia
relor și împrumutarea cărților de 
la bibliotecă au devenit pentru do- 
zatoarea Angh.el Mana o preocupare 
de seamă. De cind muncește la a- 
glomerator au trecut ani de zile, 
timp în care a acumulat o bogată 
experiență in producție ca și pe tă- 
rim cultural in secție.

Femei Ca tovarășa Angliei tntil: ieșit 
in fiecare sector de muncă al com
binatului. La oțelărie, furnale, lami
noare și suflante — acolo unde mun

(

<

Nu este zi în care lă
cătușul Radu Gheorghe 
să ini dea un sfat bun 
lăcătușilor din echipa 
sa. Datorită grijii pe 
care o poartă pentru ca
lificarea și mai mult a 
lăcătușilor cu care lu
crează, echipa dînsultti 
se numără printre pri
mele fruntașe.

In foto: Șeful de 
echipă Radu Gheorghe 

’ de la sculărie din ca
drul secției mecanice 

/ C.S.H. dînd sfaturi, în- 
< drumări tînărului lăcă- 

tuș Văduva Simion.

-----------------«a

(

C E
răspundere ? ...

for la același șantier s-a repetat și în 
ziua de 14 septembrie cînci 15 mașini 
au trebuit să aștepte timp de o oră 
și jumătate să fie încărcate. Se pune 
întrebarea: Oare mai poate acel șo
fer care stă zilnic ore în șir să-și 
îndeplinească indicele de plan și 
km. ? Desigur că nu 1...

Există și cazuri cînd unii salariați 
ai I.C.S.H.-ului folosesc mașinile tn 
scopuri personale sustrăgîndti-le din 
producție pe bază de ordine. Așa se 
face că tovarășul Pribeagu, de la 
sectorul Hidrotehnic a transportat 
acasă în ziua de 5 septembrie 1959, 
cu mașina 25.657 Dv. (clandestin) 
deșeuri și scîriduri, folosind și un 
număr înseninat de muncitori.

Lipsuri serioase mai sînt și în 
privința întreținerii mașinilor și dis
ciplina în producție Ia șoferii de la 
parcul auto, din care cauză se pro
duc '• serie de nereguli și avarieri. 

cile sînt grele, ele fac față cu 
cinste. La aglonwrator, mai întilnești 
șt pe tovarășa Lazar Carolina meca
nică de bandă. Ea în fiecare schimb 
îndeplinește cu succes misiunea da 
expediere a aglomeratului spre fur
nale. Conștientă și harnică in pro
ducție, face să fie stimată de întreg 
schimbul in care lucrează. Deseori 
o poți vedea centrind banda in tim
pul mersului, sezisînd la timp loja 

defecțiunile consta
tate la Leul de 
muncă. Carolina ca 
și Dumitru Ca-a 

mecanică la tobele de amestec, Voi- 
na Adela și Andreescu Lticreția me 
canice de bandă, iau cuvințul la con
sfătuirile de producție pe secție, ve
nind cu propuneri pentru îmbunătă
țirea muncii in fabrică.

Lazăr Carolina și Anghel Maria 
lucreuză in schimburile de producție 
fruntașe. Așa de exemplu schimbul 
din care face parte tov. Lazăr C; 
a dat in perioada 1—17 septembrie 
1959 peste 1.700 lone aglomerat in 
contul .angajamentului iar schimbul 
din care face parte dozatoarea .1'1- 
ghel, a dat 1.100 tone aglomerat 
peste plan. Totodată în luna august 
cele trei schimburi in care lucrează 
și femei și-au adus contribuției la' 
realizarea a celor 000.000 lei eoono- 
mii la prețul de cost planificat.
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Numai în timp de o săptămîni s-a 
avariat una din basculante din vina 
șoferului Rusu Petru, iar. mașina 
50.937 Dv. condusă de Cojocaru Pe
tru deteriorată în părțile exterioare. 
La fel șoferul Cizek loan ce ayea 
în mînă volanul de la 50.653 Dv. 
a stricat grav mașina.

Stricăciuni la mașini, abateri de la 
legile circulației pe parcurs, au mai 
săvîrșit și șoferii: Vancu Florian, 
Toroineanu Gheorghe, Căbuță Aurel, 
Surdu Păun și Brichiu Vasile. Este 
necesar ca de acum înainte organi
zația de partid să-și îndrepte și mai 
mult atenția spre îmbunătățirea 
muncii de la parcul auto, ceea ce 
pînă acum nu a făcut, să ia legă
tură cu toate organizațiile de bată 
de pe șantiere, în ceea ce privește 
folosirea cît mai rațională și cu simț 
de răspundere a mașinilor ce le au 
la dispoziție.

Paralel cu aceasta conducerea sec
torului, direcția întreprinderii, vor 
trebui să ia măsuri severe împotriva 
acelora care folosesc autocamioanele 

i întreprinderii în sCepuri personale.
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însoțind comisia spațiului locativ
■ In cele două săptămini de activitate pe teren, comisia spațiului lo

cativ a constatat că orașul muncitoresc — una din impunătoarele rea
lizări la Hunedoara ale regimului democrat-popular — este locuit de 
oameni harnici, neintrecuți in muncă pentru a face viața noastră nouă 
de azi, mai frumo .să ca cea de ieri, iar cea de miine, mai plăcută ca 
cea de azi. Am putea înșira aci mii de nume ale celor ce sint fruntași 
in munca din uzină, ori pe șantiere și care manifestă aceeași grijă șt 
răspundere pentru .casa ce le-a fost încredințată spre folosință de cătr, 

-ștat. Totuși printre oamenii ce și-au însușit atitudinea nouă față d 
. munca și față de bunurile poporului se mai găsesc anii cu rămășițe și 
..pucături ele trecutului, ale stării înapoiate de educație și cultură- De
și numărul acestora din urmă este mic ne mărginim totuși să vorbim 
i-i cele ce urine, ză despre cîteva exemple de felul cum unii cetățeni nu 
.'d-au. îngrijit locuințele din oros< muncitoresc, și împotriva căror: 
o;;ineitii devotați uj luat ati.udine hol arii ă for mind o largă opinie eh 
masă.

Pentru înfrumusețarea orașului
Pest; tot in ora.ui muncitoresc, i.i 

urni i ce nări; CcmLelului <râ$ene>.’ 
<țe partid și a s'atațui popular oră 
șeneșc tiu.-iedo.ra, cetățenii au ti? 
cut,-la acțiunea pa'rio ică da inf.i 
niirsejare a orașului și a loctihreloi 
lor .In pivnițele a numeroase blocuri 
s-a făcut ordine și curățenie, s-au 
scos și transportat gunoaiele. Sute 
de cetățeni și copii participă voluntar 
la curățirea terenului din jurul blo
curilor de pietre și iarbă, la curăți
rea trotuarelor și a zonelor verzi 
executind si însemnate lucrări de 
nivelare.

Săptămina trecută, locatarii blocu
lui 60, au curățit terenul de la stra
dă și au amenajat trotuare provizorii 
de acces pină la ușile blocului. Au 
zmuls iarba de pe o bună parte a 
terenului din jur, iar duminică au 
executat lucrări de nivelare. Printre

Tofi văd, nimeni nu pune mina
Așa este bine. Toți locatarii admi

ră blocurile de frumoase. ce sînt, 
mai ales , cele tencuite în exterior. 
Dar în aceste blocuri de-a dreptul 
vorbind sînt și unii locatari ce tre
buie „admirați". Să-i luăm de exem
plu pe cei de la blocurile 16 șl 14. 
Locatarii din blocul 16, fără excepție 
știu toți că burlanele fixate pe pereții 
blocului pentru scurgerea apei 
rezultată din ploi au fost scoase și 
în urma faptului apă ce se scurge 
de pe acoperiș pătrunde în pereți 
umezindu-i. (Vinovate sînt gospodi
nele care legînd sfori, au zmuls bur-
lanele din pereți).

Unul care a stricat apartamentul
Apartamentul 10 al blocului 7 

din OM. are locatar pe Dinache 
loan. Omul acesta sa certat cu toți 
cei ce au „îndrăznit" să-i zică ceva 
despre liniște ori curățenie. Și de 
bună seamă are și de ce. Lui îi 
place să trăiască în liniște. Despre 
ceilalți nu-l interesează nimic. Cînu 
se întoarce acasă „necherchelit'* îi 
place să fie lăsat în pace, să nu l 
deranjeze nimeni nici chiar cîntatul 
cocoșului și găinile ce ș-i le găzdu
iește în podul blocului. Din păcate 
acasă se întoarce adesea cam afu
mat. Doar cîștigă bine. Are omui 
salar buri și în plus căruță cu cai... 
ba mai face și unele negustorii. 
Dar se ceartă într-una cu vecinii 
pentru „liniște". Adică se ceartă 
pentru că nu lasă în liniște pe 
vecini. Nici pe cei ce se odihnesc 
pentru a intra în schimb. Nici pe 
cei ce citesc o carte. Nici pe elevii 

cei evidențiați sint familia oțetarU- 
lui Baba Gheorghe. inginerul Colo- 
joară Ioan, comunistul Szekely 
Arpad și mulți alții care au participat 
cu entuziasm la munca patriotică 
pentru a face orașul cît mai frumos, 
cit mai plăcut.

Cantină
Locatarii blocului 3 au primit cu 

bucurie măsurile luate pentru asigu
rarea liniștei publice. Ei au sezisat 
însă o situație cu totul deosebită. 
„Locatarul Hagea Teodor, care lo
cuiește cu mama sa, are cantină. 
Din această cauză el a interzis fa
miliei cu care locuiește în aparta
ment și care are copii să gătească 
în bucătărie..."

Cazul cercetat a confirmat într,:- 
totul justețea faptelor sezisate de

Toți văd cum de fiecare dată apa 
din ploi pătrunde în ziduri, le ume
zește și le strică. Toți cei de la par
ter așteaptă ca în scurt timp să 
le apară igrasia în camere. Dar ni
meni nu pune mîna să fixeze burla
nele la lcc. Să nu-i prindă mirarea 
pe cei de la locuințe cînd se vor 
trezi într-o bună zi cu toți locatarii 
diii bloc cerînd să fie „mutați" din 
cauza locuințelor „necorespunzătoa
re", cu igrasie. înainte de a se ivi 
asemenea cereri, ei trebuie obligați 
să plătească stricăciunile.

de școală să-și pregătească lecțiile 
seara, pentru a doua zi. Interesant 
este că tot el, Dinache, se plînge că 
„n-are liniște".

Nu s-a plîns însă de faptul că el 
taie lemne în casă, dcteriorînd apar
tamentul și tavanul vecinului de jos. 
nici cînd a scos din perete tocurile 
de la geamul pivniței, nici cînd a 
lăsat ramele ferestrelor de la apar
tament fără sticlă...

Gurile „rele" — cum le zice el — 
presupun că Dinache ar fi luat a- 
ceste materiale pentru că are nevoie 
la construcția casei de Ia țară. Al
ții mai spun că în jurul blocului 
murdăria este rămasă de la caii și 
căruța lui.

Deplasîndu-se la fața locului, co
misia a constatat justețea celor se
zisate și a propus măsuri corespuu 
zătoare pentru înlăturarea acestor 
neajunsuri.

Copiii te condamnă
N-am crezut pină tind cm vă

zut cu ochii fetița cu păr auriu 
doar de vreo șase-șapte primăveri 
fugind pe scă ile blocului cu la
crimi în ochi de rușinea ei, că fuse
se de față cînd Hrițcu Veronica din 
blocul 37 făcuse iar scandal cu ve
cinii cărora le adresase cuvinte urî 
te. Am oprit co,Ăia și am întrebat- o:

— De ce plingi 7
Ea ne-a privit mirată, ncii crezi- 

toare, apoi înduplecată ne-a r:s- 
puns:

— Iar sa certat tanti. A vor
bii urît— și către mine. D..r, eu sini 
cuminte..,

Ne-am interesat și am ajl t că 
fetiță ce plingea ca și alți cop i c in 
blocul 37 trăiesc adesea asemenea

Atelier clandestin
Spălătoriile din subsolurile blocu

rilor au fost construite in scopul ele 
a fi folosi le de toți locatarii acelu
iași corp de clădire. Kiss Gheo. ghe

sau ... ?
oamenii cinstiți. Mama lui Hagea 
Teodor (cel necăsătorit și „autori
tar") n-a permis colocatarului de 
apartament să folosească în comun 
bucătăria. Descurcăreață, mama lui 
a deschis o mica cantină pentru 
băieții ce locuiesc în blocurile veci
ne, cărora le încasează lunar cite 
300-350 lei. Dece nu, cînd știe 
să se descurce? N-o incomodea
ză nimeni. Că ea incomodează pe 
alții, „abonații" producînd murdărie 
și gălăgie în bloc, asta n-o intere
sează, nici pe ea nici pe fiul său.

Poate conducerea combinatului va 
găsi loc „bucătăresei" să-și poată 
desfășura activitatea într-un local 
mai confortabil asigurînd linișt a 
locatarilor.

100 tei, o „câsuțâ0 și 
cu pruni

o grâdinâ

, Omul a lucrat prin multe secții 
ale combinatului, nici el nu le mai 
știe pe toate, prin cite a trecut. In 
ultimul timp a muncit la oțelăria

* .Martin nouă. Dar și ae acolo a 
' fost mutat disciplinar. E un om
• „stringător" și in plus, ii plac ciu- 
i b ucurile.
> Locuiește in O.M., in casă cons- 
i truită de stat. Are un întreg apar- 
, tament și nimeni nu-l stingherește, 
Iîn afară de o singură familie. Și 

aceasta ii produce atitea griji tot
deauna inainte de salar (ca nu cum
va să-i întirzie cu plata chiriei'). Eo 
poveste mai lungă. Noi ne referim 
insă numai la cîteva aspecte. In a- 
partamentul ce-l ocupă acum nu 
mai are chiriaș ; a avut mai inainte. 
E cunoscut de vecini ca un... „cal 
breaz'": că face scandal in bloc, ta
ie lemne in casă, deschide aparatul 

Ide radio la maximum pină la ora 1-2 
noaptea, (spun vecinii) că mai con
struiește și sobe conturbind ast
fel liniștea locatarilor...

Dar cum rămine cu chiria — veți 
spune dumneavoastră 1 Da I asta e 
o sută de lei pe lună pentru 12 m. 
p. spațiu in „casa sa" construită nu 
pe teren propriu, ci fără nici un 

emoții din cauza cetățenii Hrițcu 
Veronica care datorită insuficientei 
educații, are o comportare înapoiată 
cu locatarii din bloc. Ea provoacă 
adesea certuri și scandaluri cu ve
cinii ; conturbă liniștea și conviețui
rea socială; întrebuințează un voca
bular compromițător.

Grav este că Hrițcu Veronica are 
ieșiri necontrolate chiar și f. ță de co
piii ce locuiesc in același bloc, feții 
dc școlari.

C->pit:. viitorul de miine al nostru, 
așteaptă ca Hrițcu Veronica să răs
pundă : cu ce fapte și exemple poate 
ca contribui la educarea lor. atit 
timp cit atitudinea și comportarea 
ei este dezaprobată.

1. GRIGORE

din blocul 38 i-a privat pc ceilalți 
locatari de acest drept comun, oa- 
tronind singur întreaga spălătorie. 
Acolo a socotit cetățeanul că este 
locul cel mai , potrivit” pentru a-și 
deschide atelier; Și-a deschis atelier 
de timplărie și lucrează nestingherit 
la loc ferit de „ochit răi”, fără a ți
ne seamă de cerințele locatarilor. 
Dacă totuși pe aceștia a reușit să-i 
înșele, poate va dovedi mai multă 
inițiativă secția financiară a sfatu
lui popular orășenesc.

El e vinovat
Chiuveta s-a spart de multă vre

me. Tot de atîta timp curge apa la 
baie. Și nici unul din cei doi loca
tari nu intervine cu măsuri pentru a 
înlocui obiectul stricat. Trașcă Mihai 
a fost cel dintîi care a „găsit" pe 
vinovat și anume pe vecinul din 
apartament. Molnăr Ștefan a dat 
și el vina pe vecin. Urmărind cura 
s-au desfășurat lucrurile vinovat a 
ieșit Trașcă Mihai.

drept pe terenul sfatului popular. 
Cum a îndrăznit cetățeanul ? A 
îndrăznit, plin de curaj și iniția
tivă, asta a spus-o și soția lui.

lată cum stau lucrurile. Pe tere
nul sfatului popular al orașului, 
alături de blocul 40 Colesnicenco 
Macarie a construit o „căsuță". De 
jur împrejur, omul gospodar a îm
prejmuit cu gard. Grădina aceasta 

FQllfeTCN
cuprinde cei mai frumoși pruni.

Aducindu-și familia la Hunedoa
ra Madoros Francisc muncitor la 
bluming i-a cerut „proprietarului" 
să-i dea voie să locuiască cu fami
lia în căsuța lui oină ce va primi 
și el un apartament in noile blocuri

— Da, se poate! Dar ține sea
ma chiria este fixă: 150 lei pe 
lună și mi-o aduceți in fiecare zi 
de salar. Altfel... (i-a zis Colesni
cenco).

Neavind alți clierdi la căsuță 
s-au învoit pină la urmă cu chiria 
de 100 lei pe lună. /Va de fiecare 
dată omul își însușește cite 100 lei

A (ost demascat
Că face dese chefuri este cunos- 

cut. Gă-i lipsește pc cetățenii- din 
bloc dc liniște de asemenea. Despre 
alte lucruri se știe mai puțin ; nu
mai comisia, cîțiva cetățeni și unii 
locatari din bloc au reușit să afle. 
Gă a distrus pereții apartamentului? 
N-ar li o problemă atît de acută, 
doar s-ar putea repara dacă ar lo
cui acolo un cetățean harnic care 
să îngrijească casa construită de 
stat cu atitea eforturi și cheltuieli. 
Numai că Andrei Constantin din 
blocul 24 nu-i din ăștia. „S-o găsi 
altul să repare" — spune el. Da 
și asta-i un răspuns. Poate s-o găsi 
însă în lecui lui. un locatar cu o 
comportare mai civilizată, mai 
gospodar, cu mai mult simț de râti- 
pi.tijere.

Dar cît-d este verba de „cinstea" 
omului trebuie să argumentezi cu 
fapte. Este suficient să folosim un 
singur exemplu. Andrei Constantin 
d'spttne de t:r: af.ai tament. Intr-o 
bună zi i-a venit ideea că ar putea 
cîștiga bani și fără să muncească. 
N-a stat pe gîndttri, cum a zis a și 
făcut. Andrei a luat chiriași cu su- 
prapreț. Ir.tîi unul. Apoi altul. Și 
așa nu se știe încă precis de la 
cîți a încasat cîte 100—250 lei pe 
l-.ră.

Vă veți înlieba; Cum se poate? 
Unde a găzduit pe atîția ? Iată cum 
a procedat Andrei cu subcliiriașii, 
unii încă cu familie numeroasă. Hap- 
sîn după cîștig necinstit el le-a 
luat întîi banii ca după cîteva zile 
ir.vrciird diferite tr.cbve începea 
cearta și pe noii veniți îi dădea afa
ră din casă ; asta ca să poată în- 
ș.Na și pe alții. Așa a pățit tovarășa 
Șoacă care după ce i-a achitat „pre
țul clirici” a fost rcoasă în stradă 
cu doi copii.

Dar asemenea a’itudini nu au 
durat mult. Andrei a fost demaseat.

în plus. Ii convine. Decc nu i-ar 
conveni 2 El nu plătește combinatu
lui pentru tot apartamentul său 
nici pe jumătate din chiria ee o 
primește după „casa lui". Așa face 
omul cu casa de 2 ani de zile.

Anul acesta au fost și multe 
prune. Dar „proprietarul'’ om „strîn- 
gător” a avut grijă să pună In Ve
dere chiriașilor ca nu cumva copiii 
să îndrăznească să-i strice prunele. 
Asta era „a doua” grijă. Intr-una 
din zile, omul a adunat prunele mai 
verzi decit coapte. Le-a pus la 
fermentat în pivnița din blocul 
unde locuiește. Face și țuică. Știe 
să se descurce. Cum n-ar ști cînd 
omului căruia in fiecare lună îl 
ia din gura celor trei copii cite o 
sută de lei fără nici un drept. Și 
este lăsat în pace / String prunele 
că am „ordin” de la sfat, că tre
buie să le predau la aprozar — a 
spus el celui cu 3 copii.

In urma cercetărilor, comisia a 
propus ca în locul lui, în aparta
ment, să fie introdus munciicrgl 
de la bluming cu trei copii, iar 
„gospodarul" să-și vadă de... „că
suța" ■ lui.

V. V.
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continuă să comenteze pe larg 
vizita iul II, L Hrușciov 

în Statele Unite

Racheta,- Luna și viața

MOSCOVA (Agerpres). TASS 
anunță : Presa mondială continuă 
să comenteze pe larg vizita lui N. 
S. Hrușciov în Statele Unite. Intîl- 
nirile dintre conducătorii celor două 
mari state din lume bucură îndeo
sebi pe oamenii simpli din toate ță
rile, care se pronunță în mod hotă- 
rît pentru încetarea războiului 
rece. „Omenirea este sătulă de răz
boi pînă în gît, scrie F. H. Routcb. 
cititor al ziarului britanic „Times", 
într-o scrisoare adresată redacției 
ziarului. Vizita lui Hrușciov in Ame
rica și propunerile sale cu privire 
la dezarmare au avut un ecou în 
inimile oamenilor simpli".

Propunerea cu privire la o dezar
mare generală și totală, formulată 
de~N.S. Hrușciov la 18 septembrie 
în cadrul ședinței Adunării Generals 
a O.N.U., se află în centrul atenției 
întregii lumi. Acest lucru este de în
țeles : Propunerea sovietică exprimă 
năzuințele cele mai sfinte ale po
poarelor. Refuzul de a accepta acea
stă propunere, după cum declară zi
arul indonezian „Indonezian Obser
ver'', ar însemna „o înarmare con, 
tinuă și alunecarea spre un război 
dezastruos*.

Mulți comentatori recunosc că au 
fost uimiți de simplitatea și caracte
rul curajos al programului de dezar
mare generală. „Guvîntarea lui N.S 
Hrușciov a fost atit de curajoasă și 
epuiza atit de bine toate problemele 
incit rămîneai cu respirația întretă
iată/' declară ziarul „Post Dispatch" 
care apare la New York. „Hrușciov, 
continuă ziarul, ne face propunerea

JOHN GOLLAN: Guvernul britanic 
poate aduce o contribuție hotăritoare

la slăbirea încordării internaționale
LONDRA (Agerpres). Intr-o cuvin- 

fare rostită in fața alegătorilor din 
localitatea Ahondda (Wales), John 
Gollan, secretar general al Partidului 
Comunist din Marea Briianie, a de
clarat că „guvernul britanic poate 
aduce o contribuție hotăritoare la 
slăbirea încordării internaționale în
că înainte de convocarea unei .con
ferințe la nivel înalt, prin promova
rea unei politici independente".

După alegerile generale a spus el, 
guvernul englez trebuie să declare 
că renunță la folosirea și experimen
tarea armei nucleare și va folosi în
treaga sa influență pentru a .obțirie 
la Conferința de la Geneva un a- 
cord cu privire la interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară. El tre
buie să ceară, de asemenea, lichida
rea imediată a bazelor aeriene șt 
de rachete ale S.U.A, de pe teritoriul 
Angliei. In afară de aceasta el tre
buie Să declare tn mod oficial că 
„nu va tolera înarmarea nucleară a 

și ne oferă posibilitatea de a realiza 
o cotitură cu adevărat hotăritoare 
în relațiile internaționale, luind de 
pe umerii oamenilor cel puțin o 
parte din povara înarmărilor. El 
propune, de asemenea, o întrecere 
politică și economică cu sistemul 
sovietic. Această posibilitate t ebule 
salutată, iar propunerea făcută de 
el trebuie acceptată".

Propunerile sovietice pornesc de 
la recunoașterea principiilor coexis
tenței pașnice. „Propunerile guver
nului sovietic, subliniază ziarul „Ba- 
uean Echo", organ al Partidului Ță
rănesc Democrat din Germania, 
sînt simple și clare : Să nu mai e- 
xiste arme și mijloace de război, să 
nu mai existe nici masacrări de po
poare". Dar acceptarea acestor pro
puneri ar însemna nu numai înlătu
rarea primejdiei de război. După 
cum subliniază ziarul irakian „Al 
Bilad'', acest lucru ar însemna de 
asemenea „izbăvirea popoarelor din 
întreaga lume de foamete, mizerie 
și privațiuni, întrucît in cazul acesta 
bugetele statelor ar face fericiți mi
lioane de oameni'1.

Schimbul de vizite dintre primul 
ministru al U.R.S.S., N. S. Hruș
ciov și președintele S.U.A., Dwight 
Eisenhower, precum și propunerile 
sovietice cu privire la o dezarmare 
generală și totală, constituie cele 
mai importante evenimente ale zile
lor noastre. Viitorul imediat va ară
ta care este atitudinea diferitelor 
guverne față de aceste evenimente. 
Popoarele le aprobă.

Germaniei occidentale și va insista 
asupra inițierii de acțiuni pe plan 
internațional pentru a împiedica a- 
ceasta". Guvernul englez, a continu
at Gollan, poate fi inițiatorul lichi
dării blocurilor militare propunînd 
începerea de tratative pentru dizol 
Varea reciprocă a Organizației Pac
tului Atlanticului de Nord și a fra 
talului de la Varșovia sau, cel pu
țin, pentru încheierea unui pact de 
neagresirtue între ele. El poate pro
pune, Ca măsură imediată, crearea 
unei zone denuclearizate în Euro
pa-'

Astfel de măsuri ale guvernului 
englez, a subliniat vorbitorul, vor 
situa Anglia „de partea păcii'' și 
vor servi drept garanție pentru suc
cesul unei eventuale conferințe la 
nivel înalt.

Criticînd politica actualului gu
vern conservator, Gollan a chemat 
pe alegători să voteze tn alegeri îm
potriva conservatorilor

Remarcabilul succes al lansării u- 
nei rachete sovietice în Lună a făcut 
omenirea să fie pătrunsă de un ast
fel de simțămînt de mîndrie, încît 
astăzi este greu să apreciezi liniștii 
toate aspectele acesțui eveniment 
care a intrat în istoria planetei noa
stre. Acest eveniment atrage aten
ția reprezentanților tuturor științelor 
naturii, printre care se numără și 
biologia.

Dacă în trecut astronomia și bio
logia nu aveau nimic comun diri 
punct de vedere practic, azi, în epo
ca cucerii ii Cosmosului problema e- 
xistenței vieții pe alte planete se 
bucură de un interes general.

Domeniul de cunoaștere, unde ști
ința despre corpurile cerești s-a în- 
tîlnit cu știința despre viață, a îm- 
pus acea măsură practică de a ste
riliza cu atenție conteinerul rachetei 
îndreptate către Lună.

Deoarece cunoștințele noastre des- , 
pre. Lună sînt încă insuficiente, i:u 
putem să negăm cu tărie existența 
unor oarecari forme de viață, sau să 
considerăm că condițiile nefavorabile 
exclud posibilitatea menținerii vie
ții în cazul în care, pi iiitr-ufrTni-jloc 
sau altul, ea va fi adusă acolo.

Din acest motiv a fost efectuată ste
rilizarea conteinerului rachetei, ca 
bacteriile transportate de pe Pamîni 
să nu poată „infecta" Luna și, în ca
zul în care ele ar putea acolo să se 
mențină în viață, să nu inducă in 
eroare pe viitorii cercetători ai aces
tui corp ceresc.

La determinarea limitelor vieții 
trebuie distinse două forme ate ei —- 
activă, atunci cînd organismele vii 
se află în stare de schimb de sub
stanțe cu mediul înconjurător și se 
pot înmulți, și forma pasivă, cînd 
organismele vii se află în stare de 
viață latentă — sub formă de 
semințe, spori, în stări de 
anabioză. Incontestabil că zona vie
ții pasive este cu mult mai largă de- 
cît zor.a vieții active.

Omul poate crea în condițiile de 
laborator o temperatură scăzută de 
aproape zero absolut — 273 grade. 
S-a putut constata că la temperatu
ra heliului lichid — 271,88 grade pot 
să reziste în viață sporii bacteriilor 
La temperatura de —240 grade au 
rezistat nematodele în stare uscată. 
Ele își reveneau neîntîrziat la viață 
dacă erau readuse la căldură și 
umezite.

La temperaturi negative, este foar
te redusă zona de viață activă a 

R. P. Polonă. In foto: Noi locuințe în cartierul Mokotow.

animalelor cu temperatura corpului 
variabilă ca și la plante.
Temperatura maximă la care este în

că posibilă o viață activă trebuie con
siderată aceea a izvoarelor termale 
și geiserelor (plus 92 grade), lti 
ele au fost descoperite bacterii și al
ge-

Să analizăm acum factorul presi
unii.

efe profesor
V. ALPATOV

Cercetările efectuate de expedițiile 
Institutului de oceanologie al Aca-’ 
demiei de Științe a U.R.S.S., au de
monstrat existența unor animale pe 
fundul unor adîncimi de peste 10.000 
metri, unde acestea trăiau sub o pre 
siune de 1.000 de atmosfere. In son
dele petrolifere, microbiologii sovie
tici au descoperit bacterii vii la o 
adîncime de 1000 metri.

Experiențele de laborator au de
monstrat că ciuperca drojdiei ere 
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 muce
gai de la o înălțime de 33.000 metri. 
In munți, la o înălțime de 6.200 me
tri, se pot întîlni plante cu flori. 
Muștele au putut fi întîlnite în aer la 
o înălțime de 8.200 metri, iar în con
diții experimentale ele s-au dovedit 
apte de a se înmulți chiar la o pre
siune de numai 25 milimetri coloană 
de mercur.

Dint e animatele eu sînge cald pă
sările demonstrează că rezistă la o 
atmosferă rarefiată mai bine decît 
mamiferele. Omul, la o înălțime de 
7000 metri și la o presiune de apro
ximativ 225 milimetri coloană de 
mercur, își pierde cunoștința, in 
schimb păsările mari de munte — 
condorii — urcă unde înălțimi din 
Himalaia care ajung pînă la 8.882 
metri.

Se poate deci constata, că aproape 
de la zero absolut, de la minus 273 
grade pînă la plus 170 grade se în, 
tinde domeniul de existență a vie
ții 1 Iar gama presiunii e uriașă 1 de 
la 0 pînă la 8000 de atmosfere pot 
rezista organismele vii 1

In limitele amintite mai sus pot 
exista sporii bacteriilor.

Gradul de adaptare al viermilor 

este întrucîtva mai mie. Viermii ne- 
matozi rezistă la o temperatură. de 
la —240 grade pînă la plus 120 gra
de, și la o presiune de la 0,5 la 800 
atmosfere.

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

Semințele plantelor superioare își 
păstrează vitalitatea la o temperatu
ră de la minus 190 grade pînă- la 
plus 120 grade și de la o presiune 
de 0,55 pînă la 550 atmosfere.

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

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

Limitele de existență ale mamitei 
relor se extind de la minus 65 
grade la plus 50 grade. Pre
siunea la care ele rezistă va1- 
riază de la 0,5 la trei atmosfere.

Condițiile de temperatură și presi
une pe Marte și Venus, fără ă lua în 
considerație planeta noastră, cores
pund cel mai mult necesităților do 
viață ale animalelor în cazul cînd 
acestea se dovedesc a nu fi prea 
complicat organizate. Pe aceste pla
nete vecine Pămîntului, după toată 
probabilitățile, există vegetație caro 
este formată de reprezentanții for
melor inferioare, în genul lichenilor, 
algelor și ciupercilor. Culorile aces
tora, judecind după cercetările renu
mitului astrobotanist sovietic G. A. 
Tihov, membru corespondent al A- 
cademiei de Științe a U.R.S.S., di
feră de culoarea vegetației terestre. 
Lucrările lui G. A. Tihov („Astrobo- 
tanica", 1949, „Astrobiologia", 1953, 
„Șaizeci de ani în fața telescopului", 
1959) se bucură în prezent de o deo
sebit de mare considerație chiar și 
In afara hotarelor U.R.S.S. Mulți 
dintre autorii francezi și americani 
se referă adeseori la aceste lucrări.

Dar cum se prezintă lucrurile în 
Lună, care în prezent ne interesează 
în mod deosebit?

Părerile oamenilor de știință 
privind viața pe Lună erau 
suficient de unanime. In interesanta 
lucrare a academicienilor A. 1. Opa
rin și V. G. Fesenkov „Viața în Uni
vers", se arată lipsa totală de viață 
pe acest corp ceresc: „In prezent 
pe Lună pot să dăinuie doar urme 
slabe ale unei atmosfere primare, 
care se caracterizează printr-o can
titate infimă de gaze și care continuă 
mai departe să părăsească Luna. E- 
vident, că pe Lună apa nu poate să 
se afle în stare lichidă sau solidă si 
ea intră doar în componența înve
lișului gazos într-o anumită canti
tate. In astfel de condiții nu se poă- 
te vorbi în mod serios despre posi
bilitatea unor oarecari forme de via
ță pe Lună". Această părere o îm
părtășesc și oamenii de știință occi
dentali.

Insă în lumina celor mai recente 
lucrări ale prof. N. A. Kozîrev (care 
a descoperit existența fenomenelor 
vulcanice în Lună, n.r.), lucrări con
firmate și în afara frontierelor Uniu
nii Sovietice, lucrurile nu se prezintă 
chiar întocmai.

Toate acestea confirmă că putem 
saluta măsurile luate în scopul stei 
rilizării rachetei trimise în Lună,
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