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NOVINKY ZE SVĚTA 

SSSR 

Sovětští vědci pracují již dnes na 
gigantických projektech budoucnosti, 
na příklad na dopravě sladké vody ze 
severních a severovýchodních oblastí 
země, na využití železné rudy z Kur-
ské magnetické anomálie, kde je 50% 
veškeré železné rudy na světě, na umě
lém zavodňování středoasijských pouš
tí, na stavbě systému dálnic a jiných 
dopravních spojů, které spojí vzájem
ně 14 moří a 3 oceány a j . 

Základní podmínkou pro realisaci 
těchto projektů je elektrifikace země. 
Výhledový plán na nejbližších 40 až 
50 let počítá s výrobou 50.000 kWh na 
jednoho obyvatele Sovětského svazu. 
Velké atomové, vodní a tepelné elek
trárny budou spjaty do několika jed
notných energetických soustav pro růz
né části země. 

V roce 1970 má výroba elektrické 
energie stoupnout již asi na 3A bilio
nů kWh, v roce 2000 pak na 12 až 15 bi
lionů kWh. Jistou představu o rozmě
rech tohoto gigantického programu nám 
dá srovná s celkovým množstvím elek
trické energie, které se dnes vyrobí v 
celém kapitalistickém světě, a které 
činí asi 1,2 bilionu kWh. 

(Podle »Deutsche Elektrotechniky 1, 
1956.) 

FLRJ 
V Jugoslávii se dokončuje stavba 

cyklotronu domácí výroby a připravu
je se stavba atomového reaktoru. Po
dle nedávného prohlášení předsedy ju
goslávského výboru pro nukleární 
energii generála poručíka Alexandra 
Rankoviče, byly skončeny zkoušky s 
domácím uranem a připravuje se jeho 
výroba. 

Jugoslávie jednala v poslední době 
s SSSR, s USA a s řadou dalších stá
tů o spolupráci ve využití atomové 
energie pro mírové účely. 

(Podle »Atomics«, 1, 1956.) 

FRANCIE 
Podle prohlášení Marcela Floureta, 

předsedy koncernu »Electricité de 
France« bude mít Francie letos atomo
vou elektrárnu o kapacitě 5000 kW. 
Počítá se dále, že ve 2 až 3 letech bu
dou postaveny další dvě atomové elek
trárny, každá o kapacitě 25 000 kW. 

(Podle »Atomics«, 1, 1956.) 

AUSTRÁLIE 
V červnu 1957 má být dokončena 

stavba prvního atomového reaktoru v 
Austrálii s kapacitou 10 000 kW. Bude 
to »rychlý« reaktor s těžkou vodou ja
ko moderátorem. Reaktor bude sloužit 
výlučně výzkumným účelům. 

(Podle »Atomics«, 1, 1956.) 
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