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ECOh LE ?
Di scrisori veiii’e dela diferiți 

corespondtnți din discuții pur
tate de reporterii noștri prin fa
brici în zilele de după stabilizare, 
se observă unele păreri noul ale 
salarlațllor față de problema eco- 
nomatelor, atât de arzătoare în 
ultimii doi ani și jumătate, lșl 
face loc din ce îu ce mai larg, 
părerea că în s tusț'a creală după 
stabilizare, economatele nu mai 
au utilitatea de până acum. Nu 
numai că ne putem dispensa a- 
cum de ele, dar desfi nțarea lor 
prezlnlă astăzi avantagli mal mari 
decât continuarea ființării șl 
activității lor.

Părerile acestea față der eco- 
nomate corespund schimbărilor 
survenite în viața economică, du
pă stabilizare. Orice om de bună 
credință trebue să recunoască 
faptul că economatele au răspuns 
unei necesități 'mperloase. Duș
manii econcmatelor erau dușma
nii poporului mincitor, căci fără 
de economate Imensa majoritate 
a salariaților nu s’ar fi putut a- 
proviziona în anii aceștia, cu cele 
strict necesare. Chiar așa cum au 
funcționat multe din ele, 
șontâc, insuficient și nu 
aprovizionate, sabotate 
troni ele au reușit să-șl
nească rolul șl să asigure sala
riațllor, de bine, de rău, o apro
vizionare mai mult sau mai puțin 
regulată, la prețuri accesibile. Pro
ducția industrială era foarte scă
zută am avut secetă și foamete 
iar inflația și specula au luat 
proporții încă necunoscute la noi. 
In această situație dacă nu s’ar 
fi înfimț t economatele șl dacă 
muncitorii nu ar fi luptat pentru 
buna lor aprovizionare cei cu

parale . . ar fi acaparat totu1,
la otice p eț, pe când salarlaț i 
ar fi trebuit să aștepte zile și 
nopți la „cozile" nesfârșite sau 
să collrd* satele, (ără a mal pu
tea să-șl vadă de lucru și fără 
să poată obține cât-de-câ’, ctle 
necesare. Numai prin economate 
a fost posibil ca organele Minis
terului Industriei șl Cimerțului să 
îndrume spre salarlați, puținele 
articole de primă necțsllate.

Ași a fost cu putință ca mun
citorii să-ș’ îndreple afetțlr lor 
principală spre producție șl să 
creeze bizs materială care a per
mis trecerea la stabilizare.

Acum insă, situații este sch m 
bilă. Producția este In creștere, 
avem o recoltă bună iar stablli-

• (Dlu Scânteia)
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VIZITA D-lui
Dr. PETRU GROZA

LA PRAGA
BUCUREȘTI, 27 (Radio) 

D. Dr. Petru Groza, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri a plecat in Ardeal, 
unde va lua parte la mai 
multe manlfestațiunl cu 
caracter oficial.

După ce va face o vi
zită la Deva, șeful guver
nului va pleca în ziua de 
Luni l Septemvrie, cu un 
tren special, la Praga, răs 
punzând invitației pe care 
președintele republlcel ce
hoslovace d. Eduard Be- 
reș a făcut o guvernului 
român.

OHGBN AL P. C. H. PENTRU JUDEȚUL HUNEDOARA
DECORAREA CU ÎNALTE ORDINE 
A COMIT El INTERMINISTERIALE 

de reformă monetară și 
stabilizarea economică 

secretar de Stat la ministerul in
dustriei șl Comerțului, Mlron Con- 
slantlnescu, secretar general al*’r'le dela lima Llvezenl-Bumbești 
C< m 6lel pentru redresarea eco
nomică șl st: b Uzarea monttară 
șl d. E g:n Bălan, secretar ge
neral la ministerul Finanțelor, cu 
ordinul „Steaua României" la gra
dul de Mare Ofițer; tov. Aurel
V joii, vlce-guvermtor al B. N. R. 
și Slmion Zelger, secretar general 
la ministerul Industriei șl Comer
țului cu ordinul „Coroana Româ
niei" în gradul de Comandor.

In ziua de 23 August a avut 
loc la loculn|a d-lui Dr. Petru 
Oroza, solemnitat a decorării co-

Studenții cehoslovaci 
au vizitat Valea Jiului

După ce au vizitat Valea Pta- 
lirvti șl Brașovul, un grup de 32 
tineri studinfi d n Cehoslovacia, 
au vizitat In zllt'e de 20 șl 21 
August bazinul caibomfer al Văii 
fiului.

Oaspeții streini au văzut lacră-

Tov. GH. GHEORGHIU DEJ 

laboratorilor Domniei Sale, care 
au depus o muncă specială pen
tru realizarea reformei monetare.

Au fost decoraț-: tov. Gheor- 
ghe Gheorghlu-Dcj, ministrul In
dustriei și Comerțului cu ordinul 
„Steaua României" Mare Cruce; 
d nil Prcf. Traian Săvulescu, Al. 
Alexindrini șl tov. Tudor lonescu, 
cu ordinul „Steaua R mâniei" ci. I; 
tov. I. G. Msurer, ministru sub-

DIN FRUMUSEȚILE NATURALE ALE JUDEȚULUI HUNEDOARA

MASIVUL RETEZATUL
de Dr. Octavlen Floca

Dacă ținutul hunedoarei este binecuvântat în 
forma cunoscută 6ub raportul amintirilor materiale, 
rămase pe urma civllizațfunilor unor timpuri înde
părtate șl demult apuse, a bogățiilor subsolului, a 
importanței sale etnografice și folcloristice, etc., nu 
mai puțin darnică s’a aiătat natura și în ce privește 
frumusețile naturale ale ace st* i minunate regiuni.

in acest ultim punct de vedere, Masivului 
Retezatul îi revine locul cel mai de fiunte nu numai 
in limitele ținutului huDedortan, ci ca o raritate a 
întregului Ardeal,

Frumusețile și importanța turistică a unui ase
menea monument — căci Retezatul este declarat și 
oficial monument al naturii — este bine a fi rele
vată și evocată cât mai des. Aceasta, cu atâl mai 
mult In timpurile noastre, când turismul de munte 
a luat un avânt deosebit, șl când prin binefacerile 
sportului și ale turismului se urmă'ește atât de mult 
desvoltarea armonică, fizică și spirituală a viitorului 
cetățean.

Retezatul, „Regele" munților noștri, spre deo
sebire de alți masivi al țării, se caracterizează prin 
aspectul său cu totul particular.

Privit din Valea Hațegului, el apare înaln ea 
noastră brusc, ca o cetate imensă, fără de nici o tre
cere mai însemnată deia șes la munte. AcetsTS îm
prejurare, cu toate că înălțimile tale nu tiec de 
2511 m (Vârful Pcleaga), face să ne dea impresia 
colosală de munte cu vârfuri fcarte înalte.

Uriașul masiv, cu lungimea aproximativă de 50 
de Km, șl cu suprafața de cea. 750 kmp., și a cărui MASIVUL RETEZAT. LACUL BUCURA
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aool puful .Ana Patktr" șt mina 
Pttrlla. Intrând In mină, ei au 
râmai foirte entuziasmat! de mun
ca întinsă pe care o depun mi
nerit noștri.

După ce au mat vizitat spălă
toria șt preparafia Petrtlo, unde 
li s’a arătat modul de spălare a 
că bunelul șt cil de fabricare a 
brichetelor, studenții cehoslovaci 
au părăstl Valea fiului In ziua de 
22 August.

IN INSPECȚIE PRIN ȚARĂ...

Dl. ministru Săvulescu
în jude(ul Hunedoara

In seara zilei de 27 Aug. a. c. 
a sosit la Prefectura Județului 
nostru d. profesor Traian Săvu
lescu, ministrul Agriculturii și 
Domeniilor, venind d n Oltenia 
prin defileul Jiului.

D-sa a convocat Imediat con
ducătorii locali ai instituțiilor 
ag'o-sllvico-veterlnare, șefii au
torităților administrative și con
ducătorii politi I cu cari a ținut 
o ședință de lucru până târziu 
după miezul nopții.

Au participat: d. prefect dr. 
I. Priscornic, tov. Sianclu Emil, 
secretarul județenel P. C. R. d. 
irg. Chlroaș.ă dlr. Camerei Agri
cole, d. irg. Zaharia dlr. Servi
ciului Silvic Județean, d, Insp. 
Rotea din partea C. A, P. S.-ului, 
d. medic veterinar Hadan Gra- 
țlan, d. judecător Micluța Remur, 
președ ntele Comisiei J dețene de 
Reformă Ag’ară, tov. Dudui» An
drei din Biroul P.C.R. Hunedoara 
șl trembru în comisia județeană 
de Refornă Agrară, d. ing. Turcu

ș'.fui R E.A.Z I.M.-ulul, d. sub
prefect dr. Cherebețiu, d. Reiaau 
ș'fjl Serviciului E.onomlc de 
Control și d Marian Inspector de 
Control Economic.

Primele griji
Profund cunoscător a 

problemelor ce frământă 
d. ministru s’a
care in parte, cerând explicații 
și dând soluții. In primul rând

Interesat

tuturor 
județul 
de We-

(Continuare In pag. 4->)

La 1 Sept. începe 
distribuirea cotei 
de zahăr

La l Septemvrie a. c. va 
începe distribuirea zahăru
lui pe tot cuprinsul țării. 
La Ministerul Industriei și 
Comerțului se lucrează acum 
la stabilirea normelor de 
distribuție (Radio).

Situația colectărilor 
din județul Hunedoara

până la 23
Treeratul păioaselor in Ju

deț continuă în regiunile unde 
seceratul s’a făcut mai târ
ziu. Situația colectărilor de 
cereale până la data de 23 
August a. c. este următoa
rea !

Grâu treerat 15 552 tone, 
secară 631 tone, orz 566 tone, 
ovăz 1227 tone.

Cete de predare: Grâu 
1048 tone, secară 23 tone, 
orz 42 tone, ovăz 55 tone.

O um 7% : Grâu 1099 tone, 
sec<ră 44 tone, ora 40 tone,

August 1947
ovăz 88 tone.

Impozit îa naturi: Grâu 
663 tone, secară 23 tone, 
orz 19 tone, ovăz 595 tone.

Rata de împroprietărire:
Grâu 37 tone, secară 598 
kgr., orz 309 kgr, ovăz 865 
kgr.

Olum dela mori: Grâu 
26 tone, secară 991 kgr., 
orz 309 kgr., ovăz 865 kgr.

TOTAL: Grâu 2872 tone, 
secară 91 tone, orz 102 tone, 
ovăz 203 tonei



2 ZORI NOI

Toți deținătorii de monede de aur 
și valute ncprimitc de Banca Națională la 

cumpărare sunt obligați să L declare 
Banca Națională a României

COMUNICAT
Banca Națională a României aduce li curjoștlnta persoanelor, 

așa cum sunt definite la srt. 1 al legii nr. 284 din 15 August 1947 
având în proprietate siu posesie cu otice titlu, Ură a fi obligați să 
justifice proveniență lor valorile specificate mai jos, sunt obllga|i să 
faci declarații pe care le vor depune până la dnta de 29 August 
1947 orele 12 în București la S:rv. Controlul Davlzelor din Imobilul 
fost Chrlssoveloni, parter ghișeul nr. 4, Iar în provincie la toate Se
diile BNR.

Declarațiile vor fi făcute — în Bu~urești — în dublu exemplar 
iar în provincie în triplu exemplar, pe hâ tle simpla, netlmbiată, 
conținând următoarele elemente:

a) Numele șl Pronumele ;
b) Domiciliul (str. Nr. localitatea);
c) Profesiunea ;
d) Descrierea valorilor supuse declarăiii;
e) Statul în care deține valori (locul urrde se găiesc valorile);
f) Felul moneteloT în care sunt exprimate valorile;
g) Semnătura $1 dita.

SE VA DECLARA
a) Monetele de aur neacceptate la cumpărare de B. N. R.
b) valutele fl devizele neagreate la B N R. la cumpărare,
c) acreditivele, bilete, de ordin, cambiile orice efct de comerț 

exprimate în monete stiălne, precum $1 toate creanțele asupra slrăi- 
rătățli neprevăzute în Comunicatul Băncii Naționale a României a- 
supia cedării;

d) valorile mobiliare t mise în străinătate (valori mobiliare străine) 
precum $1 cupoanele de dobândă șl dividendele lor;

e) Participațiuni la Companii ;i Societăți șl în general partici- 
paJiuDi sub orice formă la întreprinderile aflate în străinătate;

f) Bunuri imobiliare aflate în străinătate și drepturi imobiliare, 
(drepturi miniere, drepturi succesorale, drepturi de proprietate asu
pra vaselor de transport etc).

Cei ce au obligațiunea declarării valorilor specificate mal sus 
care la data pub'icării legii Nr. 284 se află în străinătate sunt obli 
găti a efectua operațiunea di declarare în termen de 15 zlltk dela 
data intrării lor în t»ră.

Dacă valorile enumărate în prezentul Comunicat se află depuse 
la o Bancă declarația Iqr va fi trimisă Băncii Naționale a României 
prin intermediul Băncii respective.

Băncile sunt obl gate a face declarația — din proprie inițiativă 
— în cazul când persoanele ob igate a declara valorile depuse la a- 
cele Bănet nu au făcut-o până cel mai târziu cu 2 zile înainte de 
expirarea termenului (27 August 1947 inclusiv).

Obligațiunile cetățenilor streini de a 
depune devize si vaiori străine 

COMUNICAT
„BANCA NAȚ.ONALĂ A ROMÂNIEI, ca urmrre a preciziundor 

pr'mlte din partea Comislunil Ministeriale pentru redresarea Econo
mică șl Stabilizare Monetară, aduce ,1a cunoștința celor Interesat! ur
mătoarele :

Cetățenii străini, domlciliațl în țară în sensul definirii făcută la 
alin. 2 al art. 1 din legea nr. 284 publicată în M. Of. Nr. 186 din 
15 August 1947, sunt supuși obligațiunii cedării, pentru valorile pre
văzute ia punctele a, b, c, ale art. 2, dacă valorile se găsesc în tară 
pentru valorile prevăzute la punctul d) al art. 2 cetățenii străini au 
obligațiunea de a le ceda, dacă disponibilul șl creanțele în valută 
străină se găsesc în (ară șl numai a le declara, dacă ele se găsesc 
în străinătate.

Cetățenii străini, domlciliațl în țară în sensul legii, sunt supuși 
obligațiunii declarării pentru valorile prevăzute la art. 3, d n Legea 
Nr. 284—1947 dacă aceste valori se găsesc în țară; de asemenea, 
acești cetățeni străini sunt obl găti să comunice și să ceară autorl- 
zsțlunea prealabilă a Băncii Naționale a României, prevăzută de art. 
10 din Lege, pentru orice operațiuni asupra patrimoniului lor din 
țară iau străinătate, încheiate cu un cetățean remân, cu un cetățean 
străin aflat în România sau privind un bun de orice fel aflat în 
România.

In ceeace privește pe cetățenii s răini, domlciliațl în țară în 
șensul legi autorizatlunea prealabilă pievăcută de art. 10 este ne
cesară numai pentru valorile și bunurile aflate în țară sau pentru 
operațiuni asupra patrimoniului lor din tară sau străinătate încheiate 
cu un cetățean român cu un celățean străin aflat în România sau 
privind un bun de orice fel aflat în România.

Mai sunt sau nu necesare 
și folositoare economatele

Precizare
In legătură cu sentința dată de 

> Tribunalul Deva în procesul fur
turilor de aur dela minele Soc. 
„Mica" din Brad, ținem să pre
cizăm că cel condamnat a fost 
subioginerul Lazăr Adam, Iar nu 
log. Lazăr Avram, cum din eroare 
a apărut în ziarul nostru cu Nr. 
365 din 25 Iulie a. c.

log Lazăr Avram nu a fost 
implicat în suszlsul proces.

Comitetul Dem Evreesc Deva

Convocare
Toți evrei din cuprinsul orașu

lui Deva sunt rugați să participe la 

marele meeting 
ce va avea loc în ziua de Dumi
necă 31 Aug. a. c. orele 10 a. m. 
în Căminul Evreesc, utde se vor 
discuta problemele în legătură cu 
stabilizarea și cu emigrarea haotică.

Comitetul.

(Urmsfo din pagini l-a)

zaiea a pus capăt inflației. Sa
lariile și preturile suni astfel fi
xate Încât starea materială a sa- 
larlaților este mult îmbunătățită 
Astăzi aprovizionarea poate fl fă
cută direct, fără de intermediul 
economatutui. Este drept că ma 
ales pe pletele Capitalei mai sunt 
încă unele lipsuri de aprovlzo- 
nare, dar aceasta nu poate fi de
cât o stare provizorie ce merge 
spre îmbunătățire.

Dacă ar fi numii atât nu s’ar 
putea spune că economatele nu 
mai sunt utile.

Economatele au trăit nu din 
banii patronilor ci din creditele 
acordate de Stat. S’au împrumu
tat patronii, din partea Statului, 
cu sume care totalizează peste 
trei mit de miliarde lei, numai în 
anii 1946-1947. D 11 toti acești 
bani Statul nu a văzut inapol de
cât vreo 20 miliarde, care și ele 
au avut o valoare mult mai mică 
alunei când Statul le a încasat 
decât în momentul când le-a 
acordat împrumutul patronilor 
pentru economate.

Aceste credite au fost sustrase 
producției. In loc să se îndrepte 
creditele spre cumpărare de ma
șini și materii prime spre Invts- 
tlțil care într’un timp oareca’esă 
ducă la sporirea cantității de 
mărfuri șl la ieftinirea lor, ele 
s’au consumat. Se poate spune 
ca aceste mii de miliarde repre
zintă un ajutor pe cire Statul 
democrat l a dat salariaților îa 
timpuri grele.

Știm îmâ foarte bine că din 
acest ajutor pe care Statul I a 
dat sa'ariațifor patronii au tras 
câștiguri grase. Căci numai o parte 
din credite erau îrdreptate într’a- 
devăr spre economate, patronii 
având grljs să bage o parte din 
aceste credite în cocoșel, în de
vize, în afaceri de speculă. E:o- 
nomatul dădea salariatului o spo
ială de aprovizionare sub pretext 
că patronul nu are bani, iar banii 
pentru cconomzt luau de multe 
ori calea bursei negre. Iar sub 
motivul că diferența între prețul 
oficial șl prețul negru cu care 
economatul cumpăra unele pro
duse încărca prea mult „sarcinele 
sociale" ale întreprinderii patronii 
urcau p-ețurile și j ng'au cu fel 
de fel de rocoteli ca să arate că 
„pierd parale".

De acum înainte robinetul cre
ditelor pentru consum este închis. 
Banca Natlona'ă nu dă — și nici 
nu trebue să dea — credite de
cât pentru producție. S'a dus ca-

Banca Națională a României

Comunicat
Banca Naționaă a României 

aduce la cunoștința gmeială, că 
termrnul de 15 zile prevăzut de 
lege pentru cedarea căt e B. N. R. 
a aurulJ, valutelor efective și a 
ailor mijloace de plată streine, 
expiră irevocrbil în ziua de 30 
August a. c.

După acest termen, toți aceia 
care vor fi găsiți, că dețin aur și 
valute de ori ce fel, vor fi pe
depsiți cu confiscarea valorilor 
necedate, cu închisoare dela 5 la 
la 25 ani și cu amendă egală cu 
înclncitul v, brilor confiscate, fără 
a se putea acorda circumstanțe 
atenuate.

Banca Națională' 
a României Deva 

păt Inflației care ne-a d> s la 
„miileanele" fără valoare. Q.lce 
ban trebuie bine socotit ca să 
dea max mum de folos. Dacă s’ar 
începe Iarăși să se dea patreoilor 
crcdde pentru economate s’ar în
cepe poveitea dela început. 
Iar în ce privește posibili
tățile proprii ale patronilor de 
a-șl procura mlj'oace de plată 
(orln cedarea medaliilor și devi
zelor către Banca Națională prin 
aducerea în (ară a depozitelor 
trimise peste frontieiă ori prin 
vânzarea stocurilor de maifă) a- 
ceste sume să fie folosite pentru 
producție și salarii, nu pentru 
consum.

Menținerea ec'nomatelor ar 
duce apa la moara celor ce nu 
vor mărirea producției și îmbu
nătățirea stării econom ce a tării 
șl a poporului.

Un avanfaglu îu plus, al des
ființării economatelor at fl anula
rea unul capitol de cheltueli de 
regie care mărește prețul de cosi 
al mărfurilor produse și intrarea 
în producție a noul brațe de 
muncă, întrebuințate astăzi nepro
ductiv h administrata economa
telor.

lată deci cum econcmstele care 
au dat roade atât de necesare și 
de folositoare în timpul inflației 
șl a lipsurilor de tot felul devin 
Inutile și ch'ar dăunătoare după 
stabilizare, iar înlăturarea lor ar 
înlesni creșterea producției șl 
scăderea prețurilor.

Se ridică însă'O altă problemă, 
tot atât de importantă. Dacă în
treprinderile vor fl degajate de 
obligația de a se ocupa direct și 
nemijlocit cu aprovizionarea sa- 
lariațior, cum s’ar putea înlesni 
totuși această aprovizionare ?

Dacă aproviziouarei ar rămâne 
complet liberă, când nivelul pro
ducției industriale e încă scăzut 
și măi furile sunt Insuficiente pen
tru a acoperi în mod larg nevoile 
populației unii cu parale multe 
sau mai favorizați de împrr jutărl 
ai cumpăra, de pildă, circi pe

■3 S-P^O R^T &
Divizia Națională A)

jiul—I.T.A.
Eihlpa muncitorească dîn Valea 

Jiului „JIUL" care în prima etapă 
a campionatului a călcat cu drep
tul reușind în deplasare să în- 
învingă o echipă redutabil* ca 
Universitatea, ne dă speranța, că 
în actualul campionat se va men
ține printre echipele de frunte.

In etapa Il-a de Duminecă 31 
August 1947, J ui găzduește la 
Petroșeni teamul echipei naționale 
I. T. A. din Arad,,a cărei faimă 
se cunoaște atât din campionatul 
de anul trecut, cât și din perfor
mantele de peste graniță.

Față de rezultatul obținut de 
Jiul în etapa trecută, cât și de al 
echipei din Arad, pronosticurile 
noastre înclină spre un match nu1, 
iar dacă Jiul — care având ca 
sprijin terenul șl galeria — î șl 
vi acorda forțele, bănuim, că ar 
putea eventual chiar să câștige 
matchul.

Divizia Națională B)
Prima etapă a Diviziei Națio

nale B de foot-ball începe Du
minică, 31 August a. c. în toată 
tara. 

rei hl de încălțăminte pe cjind 
alții■ cu parale puține sau nai 
puțin favorizați nu zr găsi ce să 
mai cumpere.

Drace a se Impune Introduce
rea unul sistem de RAȚIONARE 
a tuturor articolelor de primă ne
cesitate astfel ca fiecare să albe 
asigurată o cantitate absolut ne
cesară șl proporțloDa'ă cu cant.- 
11 tea de mărfuri disponibilă pen
tru desfacere la oonsumatori. Așa 
este în Cehoslovaci», în Bulga la, 
în Iugoslavia etc.

Dar unde să se cumpere aceste 
mărfuri — Dtla magazinele par- » 
ticulare așa cum se cumpără a- 
cum pâinea dela îotreprlnderi 
particulare contra bon precum șl 
dela, mari magazine ale Sta’ului 
bine o ganlzate șl bine aprovi
zionate.

Io acelaș timp o atenție spe
cială trebue dală înmulțirii șl dts- 
voltărll cooperativelor de consum. 
Pe lângă f ecare îalrcpiindere 
mare, pe ramuri de industrii, de 
profesiuni sau pe cartiere, coope
rativele de consum trebue să cu
prindă sute de mii și milioane de 
membri, din ale căror cotizații șl 
sub a căror conducer? dirijată de 
Stat cooperativele pot deveni o 
mare forța populară de luptă 
practică pe teren împotriva spe
culei, pentru aprovizionarea sala
riatilor cu mărfuri bune la preturi 
eftlne.

Desvoltarea Istorică a vieții 
econcm'ce românești, s hlmbările 
esențiale aduse de stabilizarea 
monetară au făcut ca instituția 
economatelor utilă și necesară îa 
timpul secetei, lipsurilor șl infla
ției, să devină azi o piedică în 
calea îndrumării forțelor umine 
și financiare spre producție, o 
frână în drumul măririi produc
ției șl scăderii preturilor.

Dir sunt creiate în acelaș timp 
condițiile favorabile pentru un 
nou sistem de aprovizionare po
trivit situației noul de îmbunătă
țire a stării economice a celor ce 
muncesc.

Din „SCÂNTEIA"

In această divizie județul nos
tru este reprezentat în afară de 
vechii ei titulari, C. F. R. Slmeria, 
Minerul din Lupetl și Mica din 
Brad șl prin două tinere echipe 
muncitorești. U F. H Hunedoara 
și Clubul Sportiv Aninoasa.

Echipele județului nostru fac 
parte din seria Ill-a și a IV-a a 
campionatului, în seria 111-a — 
seria cea mal grea — intrând 
U. F. H. Hunedoara, Mica B'ad 
și Minerul din Lupenl, iar în a 
IV a, C. F. R. S'meria și Clubul 
Sportiv Aninoasa.

Programul matchurilor de Du
minecă 31 August și pronos

ticurile noastre.
Seria III.

Ripensia — U. F. H. — Hune
doara, la Timișoara, favorit Rl- 
pensla.

Mica Brad—C F.R.ț T.-Severlo, 
ia Brad favorit Mica.

Metalosport Buc.—Minerul Lu
penl, la București, favorit Metalo
sport.

Seria IV-a,
C. F. R. Slmeria—Exploiivii Nit- 

ramonla, la Slmeria favorit C F.R. 
Slmeria, F. C. Șurisnul —C. S. Ani- 
nosr, la Sebeș favorit Surianul.

m. m.
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r Prima ședința de lucru $i colaborare Y
a Consiliului Județean Sindical

Alegerea noului comitet al Comisiei Locale 
a Sindicatelor Unite din Valea Jiului

■

Constituit numai de câteva zile. 
Consiliul Județean al Sind catelor 
Unite a șl trecut la fapte și re- 
alizlri.

Astfel !u ziua de 26 August 
a.c. Consiliul a convocat o con
ferință, la care au participat re
prezentații autorii A [Hor adminis
trative șl ai vleț I publice locale 
șl județene, pentru studierea și 
rezolvarea unor serii de probleme 
de ordin economic.

După ce s’a studiat situația 
colectărilor de cereale, la propu
nerea d-lui Aron Oârboveanu, 
Insp. de muncă, s’a desbătut si
tuația crelată de numeroasele fir
me clandestine, propunându-se 
totodată măsurile ce se impun a 
fl luate pentru curmarea acestei 
situații.

in legătură cu preturile fixate 
meșteșugarilor, d. Popa Adrian 
primarul orașului, a apelat la a- 
crștla să dea dovadă de înțele
gere, așa cum au dat frizerii, 
care au răspuns prin reducerea 
preturilor.

Tov. Marian, Inspector econo
mic de control, a cerut recalcu
larea cât mal grabnică a preturi
lor la lucrurile de mal sus, Iar 
dl. icg. M. Chroșcă, dir. Camerei 
-Agricole a vorbit despre întoc
mirea planului de muncă agricolă 
pentru viitoarea campanie.

Fa|ă de marile preturi «rute 
de anumite ateliere de croitorii 
la confecționarea diferitelor co
menzi, tov. Lădaru Petru direc
torul Of. Ec. Județean a anunțat 
tarifele fixate acestor ate'iere, care 
sunt: pentru confecționarea unui 
costum, lei 6—7—800; palton lei 
7—8—900; taior dame, lei 5—600.

După alte discuții, la care au 
participat pe lângă membri biro
ului Consiliului Județean Sindical 
și dl. colonel Octavlan Răuță, co
mandantul Garnizoanei Deva, re
prezentantul Parchetului șl alții, 
dl. Dr. lin Priscornfc prefectul 
județului a adus felicitări Consi
liului pentru frumoasa sa ir,i|lativă 
de a convoca astfel de ședințe 
de lucru, fapt care dovedește a-

Constituirea organizației U.F.A.R. 
în com. Certejul de Sus

Miercuri 20 August în sala pri
măriei din comuna Certejul de Sus 
a avut Ioc adunarea de constitui
re a subfilialei U'F.A.R.-ului din 
localitate, în prezenta unui maie

UFAR.m din Geoagiu 
jn ajutorul copiilor de 
la Orfelinatul „Păcll^a*

A
Pentru a veni în ajutorul'or

fanilor de război din Căminul 
Apărării Patriotice Păcllșa, sub
filiala U F.A R.-ului din Geoagiu 
a organizat în ziua de 24 August 
a. c. un reușit festival artistic, 
obținând un frumos succes ma
terial și moral.

S’a încasat suma de 903 Iei 
precum și numeroase daruri în 
alimente ca: ouă, făină de porumb, 
grâu, untură, cartofi, etc.

Atât suma încasată cât și ali
mentele au fost trimise Căminu
lui din Păclișa. 

derenta organelor sindicale la re
zolvarea problemelor ce Intere
sează Intreagi popula|ie din județ.

Fată de încercările de sustra
gere dela obligația de predare a 
cotelor de cereale prevăzute de 
legile in vigoare, d sa a anunțat 
că ’Or fl luate măsuri drastice.

Pentru consolidarea stabilizării monetar^

Minerii din SăcArâmb \
au extras voluntar 75 tone minereu de aur

Muncitorii și technlcienll minei 
Ferdinaud a exploatării Mlnaur, 
din Săcărâmb, înțelegând scopul 
stabilizării monetare, au trecut la 
luarea de măsuri pentru consoli
darea ei, prin mărirea producției 
de aur.

La apelul organizației Certej, a 

CONTRIBUȚIA MUNCITORILOR SIMERIENI 
la descongestionarea rețelei C. F. R. a 

Greutățile provocate de anii de 
răsbol și secetă oa și dife
ritele obstacole ivite în calea sin
dicaliștilor slmerleni, nu i a în
vins, ci contrariu, i-a întărit șl 
mai mult în muncă de redresare 
economică, politică șl financiară 
a tării.

In timpul liber, în mod bene
vol, muncitorii ceferiști din Sl
merla au contribuit la descon
gestionarea stațiilor și triajelor, 
de -vagoanele încărcate cu materii 
prime: fonlă, cărbuni etc

La Subcetate erau locate de 
20 zile, 65 vagoane cu fontă ce 
trebuiau trimise la uzinele Fer- 
dlnand pentru prelucrare; îd tria
jul Petroșenf erau deasemenea de 
10 zile 120 vagoane cu cărbuni.

Muncitorii ceferiști s'rr.erieni, 
au contribuit la expedierea aces
tor vagoane cu materii prime la 
destinație.

Separat de aceste?, ei iu mai 
condus voluntari 41 trenuri, pe

\oLȚUL FEMEII

număr de femei casnice și mun
citoare.

Din partea Comitetului județean 
al U.F.A R.-ului a luat parte prie
tena avocat Halmoș Llvia care a 
vorbit despre rolul femeii în viata 
publică, despre necesitatea luptei 
pentru redresarea economică a tă
rii și Importanta stabilizării mo
netare făcută în folosul poporului.

S’a trecut apoi în ordine la a- 
legerea următorului comitet de 
conducere : Președintă, d-na Tar- 

'novschi Margareta, vicepreședinte 
d-nele Badlnshl E'ena și Viaho- 
vits Lucia, secretară Paladi T. udl 
precum șl d-nele Pop, Lltvlnenco, 
Patachl, Sandu, Ostapov, A'exan- 
drescu șl altele, membre în co
mitet. .

La sfârșit d na Tarnovschl noua 
președintă, a mulțumit asistentei 
pentru încrederea acordată, asi
gurând-o că va depune tot Inte
resul pentru promovarea princi
piilor democratice care stau la 
baza organizației.

După epuizarea ordlnel de zl, 
tov. Ștefan Nistor, președintele 
Consiliului Județean Sindical a 
mulțumit celor prezen(l pentru 
munca depusă, rugăndu-l ca șl 
pe viitor să continue a șl da a- 
portul lor la rezolvarea proble
melor care cer rezolvare.

P. C. R„ tn noaptea de 22—23 
August a.c., ei au format echipe 
voluntare de muncă, extrăgând 
75 tone de minereu de aur.

M total, cei 144 mineri și tech- 
nlclenl care au răspuns apelului, 
au lucrat voluntar un număr de 
1.152 cne.

distanțele: Slmeria — Coșlariu; 
Subcetate—Slmeria—lila; Petro- 
șenl—Slmeria șl Slmeria—Hune
doara, totalizând un transport de
H. 410 tone mărfuri și materiale.

In aceste munci s’au remarcat 
următorii tovarăși:

I. Mlclău, A. Ferencz, St. Toma, 
Oh. Savu, P. Fillmon, I. Cib',
I. Stoica, Th. Crișsn, V. Slaviski, 
D. Turcaș, A. Vaibel, I. Bebla, 
N. Dumitru, I. Jula, S, Igret, I. 
Borija, șl I. Susan.

Comerciantul Ifoișan 
din Deva trimis 
In judecata pen
tru sabotaj

In urma unei descinderi efec
tuate de către o ganele Serviciului 
de Control Economic, la locuința 
și magazinul cunoscutului comer
ciant din localitate Volșan Drago- 
mir s’a găsit o însemnată canti
tate de mărfuri pe care numitul 
le ținea dosite în vederea speculei 

Mărfurile au fost confiscate dre- 
sându-l-se tot odată acte dedare 
în judecată.

v
CONSTRUIREA^ 

liniei ferate 
Lupeni - Uricanl

Monitorul Oficial Nr. 193 din 
22 August a.c., publică Decretul 
Regal prin care, pe baza rapor
tului tov. Prof. log. N. Prefiri, 
ministrul Comunicațiilor, lucrările 
de construire a Uniți ferate dela 
Lupeni la Uricanl, sunt declarate 
lucrări de urgentă.

Cu această ocazie amintim că 
această linie va deservi mina de 
cărbuni acum în des h’dere, d:la 
Uricanl. »

Prin joncțiunea dintre Lupeni și 
Uricanl, producția de cărbuni a 
Văii Jiului va crește cu încă cca. 
500 tone, — capacitatea zilnică a 
nouei mine.

Citiți și răspândiți

ziarul .ZORI NOI*

Miercuri 20 August a. c., în 
prezenta tov. D. Sâracu, membru 
în Comitetul Executiv ai C G.M., 
a reprezentanților celor 13 sindi
cate șl 6 secții sindicale, a arul 
loc constituirea noului comitet al 
Comisiei Locale a Sindicatelor 
Unite din VJea Jiului.

Ședința a fost desch să de tov. 
Gtlgoraș Constantin, președintele 
Comisiei Locale care a arătat 

zmunca depusă de vechiul comitet, 
tov. Ardelean Victor secretarul 
Comisiei Locale citind raportul 
general de activitate.

Tov. Dumitru Săracu șl-a ex
primat mulțumirea în privința 
realizărilor Comisiei Locale.

In noul Comitet al Comisiei 
Locale au fost aleși cu unanimi

8000 kgr. rafuri și 19 lizî cuie, 
descoperite ia speculantul 
Șt. Stana din comuna llia

Unul din rechinii care a’au îm
bogății în timpul ultimului război 
de pe uimi jafului și a speculei, 
este și comerciantul Stana Ș.efan 
din llia.

Cetăpnli de prin partea lacului 
îșl amintesc de ei încă de pe 
timpul guvernării legionare de 
tristă amintire, când purta cămașa 
verde șl teroriza populația din 
localitate, reușind să se linșeze 
în afaceri veroase care l-au adus 
beneficii Imense.

Damiscat de mai mulți tovarăși 
din localitate, autoritățile au făcut 
o descindere la locuința sa, unde 
are depozitate peste 150 m. lem
ne da foc, pintre care pentru 42 
m. nu avea nici un act ca să la
justifice proveniența. lațuri.

SPECULANT! $i SABOTORI 
înaintați Parchetului

Lupta împotriva sabotorillor și 
speculanților din județul nostru, 
care în pofta lor nesățioasă de 
câșt'g necinstit, practică cele mai 
diverse metode de jefuire a po
pulației muncitoare, a dat rezul
tata care ne îndreptățesc a crede 
că îi curând această plagă care 
periclitează redrestrea țârii, va fi 
complect lichidată.

In această direcție, Serviciul 
J rde[ean de Control Economic 
prin d-plasăiile echipelor de in
spectori pe teren, a reușit să facă 
capturi în adevăr senzaționale.

Astfel în cursul lunei August 
a. c. au fost trimiși în judecată 
în stare de arest pentru neregu
lile arătate în dreptul fiecăruia, 
următorii:

Schnelder Carol și Gabert Petru 
p oprietarli morii din Slmeria, 
pentru măciniș fără autorizație; 
Moise Viorel, Lăzărenciu Zenovie, 
Mladln Trandafir șl Iacob loa f 
toți din Zrm, dosirea cerealelor și 
treeriș fără autorizație; Nistor 
Petru morar din Balomlrul de 
Câmp, nereguli în legătură cu 
predarea uiumului; Federala Deva 
neînregistrarea g âului intrat în 
magazie; Kiș Farcaș si K'ș Lu
dovic din Băcl», treerat prin mij
loace nepermise ; Burs loan co
merciant Deva, neafișarea prețu
rilor șl încasări de suprapre);

tate de voturi, următorii tov.
C. Grlgoraș, Suder Vilhțlm, N. 
Tatulea, Th. Olaru, Mirtlna Ro- 
bert, G. Allman, Gh. Ghendel,
D. K'aily, Groza Ani, Konycskî 
Ștefan, G. Morar, Gnerman Ml- 
hil șl N. Craloveanu.

După alcătuirea comitetului s’a 
citit o moțiune prin care comite
tele sindicatelor minere Întrunite, 
silută cu cea mal mare satisfac
ție stabilizarea monetară, fă rută 
în folosul masielor populare, șl-fl 
iau angajamentul de a clădi o te
melie solidă acestei stabilizări șl 
de a veghea la menținerea pretu
rilor.

Concomitent s’a cerut aspra pe
depsire a trădătorilor de (ară in 
frunte cu Msnlu șl Brăllanu. ,

Văzâadu-se încolțit, cu con- 
cuisul nepriceperii unul pădurar 
reușește să-și procure — blae 
înțeles după câteva zile — bonu
rile pentru diferența de lemne pe 
care nu le putea j ratifica.

O rolul Silvic care fiind partea 
lezată șit ebula să-l aboneze în 
judecată, s’a mărginit a-1 vinde 
lemnele la licitație publică, cari 
prin .bunăvoința” d-lor ing. Tul
bure Teodor și sub-ing. Mlcșs, 
au ajuns tot in mâna infracto
rului.

Tot la acest speculant organele 
Serviciului de Control Econom'c 
au găsit dosită într’o magizle, 
cantitatea de peste 8000 kgr. ra- 
furi.de fier și 19 lăzi cu cuie de

Nelega F/orea - H îndoi, Batizan 
Costln - Nalat, D.ăgan Francisc, 
Cristur, Ginea Mlhil,- Coz’a, Ro
man Alexandru - Cristur și Dră- 
gan Ion, Deva, treerat prin m j- 
ioace nepermise: Căceu Viorel, 
Săcămaș, instigare la nepredarea 
cofelor ; Brașal Ludovic, Oprea 
Niculae, Gancea Gheorgh:, Her- 
ban Petru din B iz și C icloabă La- 
zăr din Măceu, pentru sustrsgere 
dela predarea cotelor; Davld Sa- 
moiiă - Hunedoara și Androne 
Petru - Orăștie, depășire de pre
turi; Divid Oa:ar, Florea ion, 
Croltoru N-le, Gh'șe Gheorghe, 
Luțol Elena, Rotea Z (a, Marlș 
Adam din Hunedoara, Alic Dochla 
din Ghelar, Weisberger Rozalla, 
Șereș Andrei șl Răpcău Rozalii 
din Brad, pentrucă au ținut pră
văliile închise în zilele de 13-15 
August a. c.; Gurban Petru din 
Va(a de Jos, dosire de mărfuri; 
Baumaa Gustav, speculă; Hal- 
magi Lăscuț morar din Baeștl șl 
Tirea Nandru din Măteștl, nepre
darea uiumului ș. a.

Comerciantlior li s’.u 
aplicat măsurile de confiscare a 
mărfurilor și sigilarea magazinelor.

Nici 1 leu peste 
prețurile oficiale

furi.de
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CRIZA ECONOMICĂ DIN ANGLIA

Consiliul de miniștri britanic a discutat 
reluarea negocierilor comerciale cu U. R. S.

Guvernul englez este obligat să întrețină relații 
economice cu țările din afara blocului dolarului

Dl. ministru Săvulescu

LONDRA. — Imediat după re
uniunea de Luni după amiază a 
consiliului de miniștri, unii obser
vatori politici au fost de părere 
că miciștrll ar fi diseutat reluarea 
negocierilor comerciale cu Unlr 
■cea Sovietelor, pe baze cu totul 
noul.

La Londra este greu să se 
obțină o confirmare a acestor 
svonuri, dsr exprimarea de către 
cabinet a posibilitățllqr de reluare 
a negocierilor comerciale arglo- 
sovletice, pare cu atât mai plauzibilă 
cu (ât dela suspendarea conver
tibilității lirei sterline, guvernul 
britanic s’a găsit obligat să caute 
Importante 6urse de aprovizionare 
in afara zonei dolarului.

Pe de altă parte se știe că un 
mare număr de deputațl laburiști 
exercită presiuni asupra guver-

Dizolvarea partidului 
agrarian bulgar

SOFIA, 27 (Radio) Par
tidul agrarian bulgar, con
dus de Nicolae Petcov, a 
fost declarat in afară de 
lege Cel 65 deputațl ai 
acestui partid, au fostde- 
eăzuți din funcțiunile lor.

TSALDARIS 
încearcă formarea 
unui guvern 
de dreapta

ATENA 27 (Radh ) După 
o întrevedere avută la amba
sada americană, Tsaldaris a 
declarat că va încerca for
marea unui gavern de dreapta 
din membrii pai tidului popullst.

Din toată lumea
• Armata cehoslovacă a dăruit 

armatei române 9 mușini sanitare 
pentru sprijinul nepiecupețit dit 
in 1946 la eliberarea C< hosbvaclei 
ți pentru atitudinea avută in 1938.
• Peste 100 sate au fost eli

berate in numai 5 zile in Giecia, 
de către trupele de paitlzani.
• 12.000 circumscripții electo

rale vor funcționa la alegerile 
parlamentare din Ungaria.
• După un comunicat dst publi

cității, guvernul erglez desminte 
știrea după tare ar intenționa să 
remită Greciei Insula Cipru.
• Austria, Finlanda fi Șamul 

au fost admise in Comisia Agri
colă a O. N. U.

— Consiliul de miniștri fran
cez a hotârît azi dimineață redu
cerea rației de pâine dela 250 la 
200 gr.
• Presa democrată din Grecia 
untă că intervenția americană 

ta treburile interne ale Greciei 

nulul pentru a obține redesch'- 
derea converss|lllor cu Ualunea 
Sovietică.

In sfârșit, atitudinea sindlca-

Recoltă de cereale slabă 
în Statele Unite

NEW-YORK, 27 (Radio). — 
Expe'țll americani prevăd că Iar
na aceasta va fi cea mal grea 
din punct de vedere alimentar 
dela războlu încoace.

Brigada studenților români din 
Iugoslavia felicitată pentru rezul

tatele obținute
BELGRAD, 27. — Comanda

mentul Central al brigăzilor In
ternaționale de tineret care lu
crează la linia ferată Samac— 
Sarajtvo, a adus ft lltltârl brigă
zii de stadenți români pentru

Conflict între C. G. M. Ita
lian $1 guvernul Gasoerl

ROMA, 27 (Radio), In cursul 
ultimelor luni, relațiile dintre Con
federația Generală a Muncii din 
Italia șl guvernul de Gaipeiy 
s’au înrăutăf t foarte mult din cauza 
guvernului care refuză să satisfacă 
revendicările muncitorimii.

Secretarul general al Confede-

Fosta șefă a Of. Telefoane Deva
să fie trimisă la muncă

Anul trecut, in luna Decemvrie, 
Comtetul Sindicatului Telefoane 

devine tot mai evidentă.
• Senatorul american Bende a 

criticat recent politica externă a 
președintelui Truman. El a SLb 
liniat deasemtni că politica Sta
telor Unite in Grecia a suferit un 
rșec.

D. Pietro Neni șl Basco, au so
sit in Polonia ca raspe(i al gu
vernului polonez. D. Neni va vi
zita lagărul d-ia Auschwitz, unde 
a fost asasiratl fica sa.
• Pa;h stanul a fost admis ca 

Membru în comisia de aprovlz'o- 
nare alimentară șl agricolă a 
O. N. U.
• La Leningrad s’au terminat 

pregătirile pentru tipărirea primelor 
trei volume din opera marelui 
poet rus Pușkn.

— Pn sa democrată olandeză - 
publică o Informație în care anun
ță că Oianda făcea pregătiri pentru 
începerea ostilitîțl'or contra In- 
duarz'ei încă de multă vreme. 

tulul minerilor, având ta frunte 
pe ibrnec confirmă dorința ge
nerală de reluare a negocierilor 
comerciale aoglo-sGvlt tice.

Se prevede că această criză a- 
Umrnta'ă s’ar datori secetei din 
vara aceasta șl recoltei de cereale 
din Statele Unlle care este mat 
slabă decât se sconta acum câteva 
săptămâni.

munca tieptecupețl'ă pe care o 
depune șl pentru rezultatele pe 
care a rr ieșit să le cbllnd.

Mal multe echipe au fost de
clarate ech’pe de șoc.

rației Geneiale a Muncii italiene, 
a anunțat că in cazul că guvernul 
nu va lua măsuri pentru îmbună
tățirea situație i muncitorilor, Con
federația va conduce munci'oiimea 
să-și câșt'ge drepturile prin mij
loacele care-1 stau la îndemână.

din Deva a cerut direcțiunii S A. 
R.T. mutarea disciplinară a d-rei 
Suciu Paula șt fa oficiului de te
lefoane Deva, pentru atitudine an- 
timunciforească |i rea comportare 
în timpul serviciului, față de per
sonal.

Luna uimitoare, ianuarie 1947 
dir. S A.R.T. a aprobat înlocui
rea d-rei Suciu Paul?, cu d-ra 
Elena Comșa, fără a transfera tată 
în alt post pe prima.

De atunci, de aproape 8 Iun),, 
d-ra Suciu, fosta șt fă de of ciu, 
fără a presta vrt-o muncă, con
tinuă să primească salariul, drep
turile de economi t etc. ca șl cei 
ce muncesc. Ia afaiă de aceasta 
d'spune încă și acum de telefonul • 
de serviciu,

Față de această situație, sala- 
riațlii c f. telefoane Deva, cer nouei 
conduceri a S.A R.T. să ia mă
suri penlruca susnumlfa să f'e 
transferată într’un loc unde să-și 
câștige existența muncind, iar nu 
trâidăvlnd șl abuziv ca până a- 
cum.

Citifi
Scânteia

Urmare din pag. l-a

d-sa a cercetat cum m rge tree- 
rlșul șl colec'ădle, dacă s’a în
tocmit p'anul semănăturilor de 
toamnă, subliniind că trebue a- 
rală neapărat între;ga suprafață 
arabilă. Semințele șl caiburanțli 
necesari acestor luciărl sunt asi
gurate. Pentru însămânțărlle de 
primăvară lipsesc 6 vagoane să
mânță de borceag șl 10 vagoane 
sămânță de cânepă. Ele vor fi 
trmlse județului de către Minis
terul de Agricultură. Cantitățile 
de grâu selecționat pentru si- 
mânță cu ocazia colectărilor — 
apioxlmatlv patru vagoaoe — vor 
fi deblocate și distribuite agri
cultorilor ta schimbul aceleași 
cantități de g'âu obișnuit

Se va ara șl însămânța cu 
plante furajere cel puțin 2O°/o 
din suprafața islazurilor pent'u a 
se veni în ajutorul plugărlmil iă- 
race.

Dar interesul savantului din 
fruntea departamentului de 
Agricultură șl Domenii nu s’a 
oprit numai asupra necesită
ților țărănimii Cunos ând că 
muncitorimea din Valea Jiu 
lui se hrănește cu’n cartof 
bolnav de râie, a dat dispo 
zlțluni să fie înlocuit cu va
rietăți bune din regiunea Bra
șovului, de unde se vor aduce 
în primăvară 500 vagoane.

După ce a dispus să se fa mă
suri pentru valorificarea legume
lor, industrializarea fructelor și 
îmbunătățirea livezilor prin ex
terminarea păduchelui San Jose 

MASIVUL RETEZATUL
— Urmare din pag. I-a —

nume și formă este minunat înflori
tă de genluj popular cu legen
de cu zâne, feți frumoși și s- 
mei, apare și în alte privințe 
între ceiali Iți munți a țării, ca o 
creațlune unică. Căci Retezatul 
este cunoscut ca cel mal puternic 
și mai bine conservat masiv gla
cial din Carpațli român, ști, având 
cele mai răscolite șl hsotlce în
fățișări, peisagii de un pitoresc 
săibatc, lacuri și cascade, splen
dide căldări, custuri și morene. 
Să nu trecem cu vederea nici 
lumea animală și vegetală pe cât 
de bogată, pe atât de rară. Multe 
din speciile regnului animal șl ve
getal întâlnite aci sunt unice.

Masivul, cunoscit ti SLb de
numirea de Munții H.țegului și-a 
pr'mlt numele de la Vârful Re
tezatul 2+84 m., deși nu acesta 
este cel mai dominant și mal 
înalt vâ f, căci el este tatrecut 
în î ă țime de Vârful Peleaga 
2511 m, V. Mort 2502 m., V. 
Pâptși 2502. Cu toate acestea, 
Vârful Retezatul, datorită împre
jurării că este cel mai cunoscut 
și mai pitoiesc, a întrecut în im
portanță și in atracția pentru vi
zitatori pe celelalte.

Podoibele adevărate și punctele 
principale de delectare ale Rete
zatului sunt însă lacurile și cas
cadele sale naturale: lacul Bu

în județul Hunedoara
d profesor Săvulticu a trecut la 
(ximinarea problemelor silvice și 
veterinare, intere.ându-se de sta
rea sănătății animalelor, de si
tuația pepinierelor silvice de a- 
mtnajarea pădurilor și de mer
sul exploatărilor. Cu această oca
zie a declarat că nu se va mal 
acorda nici o amnistie pentru 
delictele silvice.

Trecând la stadiul lucrări
lor de reformă agrară d. mi 
nistru a cerut terminarea până 
la 15 Sept. a. c. a acestei o- 
ptrațiuni, făcând cunoscut că 
dijma șl arenda, ort cum ar fl 
făcută se desființează din toamnă.

Arătând marea importanță 
a fermelor de stat și realul 
folos ce-l vor aduce ele ță
rănimii, d-sa anunță că a 
luat măsuri și pentru înfiin
țarea unor școli speciale de 
horticultuiă la Geoaglu și Nă- 
laț, de tractoriști la Deva și 
de mecanici agricoli la Cugir.

Tov Stanclu propune — șl d, 
ministru ta act — să se procure in- 
stalallunl ptntru transformarea 
laptelui.

Scoțând în evidență prețiosul 
sprijin dat de plugărime guver
nului prin cultivarea cerealelor 
pentru reușita stabilizării mone
tare, d. profesor Tralan Săvu- 
lescu, recomandă toată atenția 
pentru îmbunătățirea reală a 
sec orulul sgdcol, cire va con- 
tr bul simțitor la refacerea eco
nomică a țării șl termină, apelând 
la colaborarea dintre factorii tech-^ 
nici, administrativi și politici, 
pentru realizarea aceitei mari sar
cini.

cura, Zănooga, Gemenlle, etc, 
vre o 70 la număr. Aproape fie
care vile sau căldare mal însem
nată î și are lacul său. Caracte
ristica principală a acestora este, 
că cele mal multe sunt de dimen
siuni mari, în comparație cu al
tele dela noi șl sunt situate la 
înălțimi între 1994—2070 m.

Toate aceste curiozități, frumu
seți și taine ale naturii, îmbie pe 
iub.torul de peisag I șl ascensiuni 
la pribegii turistice, pe naturalist 
la cercetarea vieții vegetale și 
animale, iar pe vâ^tor la esca- 
pide vânătorețti.
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Publicație de licitație
Se aduce la cunoștință gene

rală că In ziua de 12 Sept. 1947 
la orele 10 se va ține In localul 
primăriei comunei Hărău licitație 
publică ptntru arendrrea pe ter
men de 3 ani a podului plutitor 
de trecere peste râul Mureș, pro
prietatea comunei.

Licibția se va ținea cu respec- 
tarea coudiț'unilor prevăzute de 
legea contabilității publice.

Primar, Notar,
ss. Popa Iean as. 1 Certe jia

Imprimeria Județului Hmiedoaia Deva S94—1947.


