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In
Mai Na|i(

tal Legea -nku al K..............r.
anul 194 deliberării de că-
tre fov. ( ral al C C, al
P. M. R. nsiliului de Mi
nișlui.

De uj |ara noa4lrâ
Planul ec< ive deosebii de
largi și Iu momiei noastre
naționale,

Ca u omiei socialiste,
pe care ai licarea econo-
mică vine 
care oamei 
conducerea 
lărîmul ricin 
carii nivelul 

.P'anu 
nostru p an, 
ținute până 
cu fă răni mea 
tare a voinfi 
aceslei fon 
a spus iov 1 
nului tconor 

An>ma|i 
1048, oamen 
Partidului Mi 
încredere in

succeselor pe 
îndrumarea și 
'repurtează pe 
nuncii. al ridi-

(
I

I

1

I 1949, primul 
succeselor ob- 
>are in alianță 
îp o manifes
ta economia 
i bunei s(ări“, 
asupra Pla-

H"- ,-pCHUU 
și depășirea inului economic, de care .depinde 
măsură creerea 
fiilor economici 
Române intr o

— cu uu ceas mai devreme — 
pep.lru transformarea Republicii 

nrâ a socialismului victorios".

ursul anului 
conducerea 

aa plini dc 
realizarea 
la bună 

a condi- 
Popalare

Tov. Em. Iodnereș înaintat la gradul de 
General Colonel

Numeroase IraHfiti ciclu; te în mită tu p iltjul primei 
aniversari

Cu prilejul pknei aniversări 
a Republicii Poplare Române, 
sau tăcut numoase înaintări 
în Armală.

In cadrul a^sfor înaintări, 
fost avansațiarinfre alții: 
rov. Emil Bqnăraț, membru 
3iroul Polilj al C. C. al

R. și mirJfru al Apărării

a R. P. R.
Nafiowale, la gradai de Gene- 
ral-Colonel;

Tor. General-Maior Borilă 
Petra, membru ia C. C. al P. 
M. R. la gradul de General- 
Locofenent.

Au fost deasemenea înaintați 
la gradul de sublocotenent, o 
serie de subot|eri.

I I

Citiți in corpul 
ziarului
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de MANIA S cRBU 
deputat dt f limedoara

Pag. IV,

Discursul rostit 
de tov General Colonel 
t.Bodnăraș ministrul 

Apărării Ncționale la 
meetingul din Capitali 
cu prilejul pr net ani
versări a R. P. R.

In cinstea primei aniversări a RPR 

Nituitorul Ban.' Petre 
Turnu Severin hitut 
timul record stabilit 

nituitorii din Galați
In cinstea zilei de 30 Decem

brie, nituitorul Benu Pitre din 
Tu'nu Severln, împreună cu e- 
chlpa sa, a hotârit ii bată ul
timul record înregistrat do nitu 
itorii din Calafi

In ziua de 29 Decembrie mun
cind pe un ger de minus 12 grade, 
echipa Iul Banu a bătut in npt 
ore 6485 nituri, depățind ou 802 
nituri recordul stabilit anterior 
de nituitorii din Ga'ațl,

din 
ul 
de

TELEGRAMA 
trimisT Prezidiului Sovietului 
Suprem ol U. R. S. S. de cotre 
Marea Adunare Noționolâ 

a R.P.R, cu prilejul Anului Nou
In ședința din teaca zilei de 29 Decembrie, Marea Adunare 

Naționala a trimis Prezidiului Sovietului Suprem al U. R. S. S. 
următoarea telegramă de felicitare cu prilejul Anului Nou.

Excelenței Sale
NICOLAE ȘVERN'K

Președintele Sovietului Supram al U.R. S S. 
MOSCOVA KREMLIN

Cu prilejul Anu ui Nou, Marea Adunare Națională 
a Republicii Populare Române, transmite Prezidiului So
vietului Suprem al i/niunii Sovietice, caide felicitări și 
trimite poporu'ui sovietic urări de noui victorii în glo
rioasa operă de constru re a societăți comuniste și apă
rare a păcii, hbert^fii, și independentei popoarelor din 
intreaga lume.

In numele poporului muncitor din Ripublica Popu
lară Români, ne expr mâm dragostea și recunoștința 
fafi de genialul învățător al omenirii progresiste, Gene* 
ralissimu1 Iosif Vtssarionovici Stalin.

Crtște necontenit numărul 
grupelor fruntașe în producție 

Peste 70°^ din grupele din mina 
Petrila îți depășesc zilnic normele

In lupta pentru a da țării 
cât mai mult cărbune, numă
rul de grupe fruntașe în pro»

lortnte legiuiri votate de Marea Adunare Naționala
Cuvntările rostite în Marea Adunare Națională de tov. Ana 
Paicer și Vasile Luca, secretari ai C. C. al P. M. R.

Discuiul tov. Ana Pauker ministrul 
Afacerilor Externe

BUCUREȘTI, 
ședința de Ma_ 
Marii Adunări I i 
discuția genera! : 
lege pentru ra 111 
prietenie, colaboi 
tuală între R.P.I 
hoslovacă.

In cadrul ace 
cuvântul tov. > 
rostit un impor 
a spus:

,, Lățimi voe 
Adună.i Națiori 
să transmit un 
po u ui cdhos.'ov 
puLLicii, guver. i 
Cehoa.ovac care 
tratatul cu țira

‘ — - ara at

(RaJo ). — H 
după amiază a 
ionale a înce.ul 
a prcec ului de 
rea t agatului ; e 
i și asistentă mu
ți Repub ica Ce-

’ discuții a li.at 
Pauker care a 

t discurs în care

în numele Ma.iif 
și al guvernulu1 
ldurcs salut O 
președin elui Re- 
și Pai amentulirl 

a ifi at de curâr.d 
ras ră. Tov. A a 
conJnu re import

e-

• fi

/
/

I țl r« a ară.ai «ă prietenia 
cu Cehoslovacia pe care aoj am eom 
solidat-o prin tratat, • trainic^ 
pentină ambele țări m<rg pe dru, 
mul sociaj mu'ui, iov. Ar.a Pauke- at 
subliniat dl în lup a pentru desfința-, 
rea claselor care împiedică mersul 
nost.» s;.re socialism, c<re celor ce 
muncesc să aibă puterea singuri îl 
mâna lor, o piliere care să se că
lăuzească după înțelepciunea și ex
periența Partidului Comunist (bol- • 
șevic) al Uniunii Sovie ice și a 
geniala ui ' conducător, I. V. S alin.

Refe-indu «e apoi la posibilitatea 
realizării sarcinilor dictaturii prole-, 
Cariatului în condițiunile democra-, 
(iei poț ulare, tov. Ana Pauker a 
declarat că demo rații o populare pot 
îndeplini mărețele sarcini ale dic a. 
tarii prole.ar aiului întreg.

Se pot realiza — a spus tov.

(Conțin«ar, ia pag. -fl-a) i

Expunerea tov. Vasile Luca ministrul Finanțelor 
asupra Bugetului R. P. R.

trerupt executarea bjgeiului pe a- 
nul bugetar 19451949 după nouă 
luni de aplicare și odată cu Pla- 
nul economi ger.eral începe un n< U 
an bugetar dela 1 Ianuarie 1949, 
care se va încheia la 31 Decembrie 
ale aceluiaș an.

— Primul din proectele de legii 
prezenta e Marii Aduniri Naționale 
de către Minis e ul de Finanțe este: 
, Legea asupra în.ocmirii, executării 
și închecrii bugetului general al 
Republicii Popu are Române” care 
dă bugetului țării noastre un carac
ter și conținut nou.

Bugetul Stalului nu va mai 
reprezenta veniturile și cheltu» 
eîile de întreținere a aparatului 
de Stat folosit în trecut pentru 
oprimarea celor ce muncesc și 
majorarea profiturilor și priv_» 

(Conlinuaie 'în pag. IlI-a)

In ședința de Mie eurî d’mineața 
a Marii Adunări Naționale tov. Va- 
sile Luca, secretar al C.C. al P.M.R., 
ministiul Finanțelor, ermit cu eli 
aplauze, a făcut cxpur.e.ea asupra 
bugetului R.P.R. și asupra legilor 
fiscale care =unt în desbaterea Marii 
Adunări Naționale.

Tov. Va i:e Lu.a a început prin a 
arăta că proec e.e de legi bugetare 
și fiscale întocmite de Ministerul 
Finanțelor exprimă o mare cotitură 
istorică în desvoltarea politică șl 
economică a Republicii noas re, ele 
reprezentând mari reforme menite 
să asigure finanțarea cons rulrii so
cialismului, finanțarea Planului eco, 
nomic gene al aprobat d« Marea A- 
dunare Națională.

Potrivit necesităților Planului &■ 
conomic general care va fi fu» In 
aplicare începând dela 1 Ianuarie 
1949 —, a spus d-sa — am în-

ducție, a sporit simțitor la 
mina Petrifa.

Astfel datorită activități 
intense pentru buna desfășu
rare a muncii și organizare a 
întrecerilor socialiste depusă de 
org. de Partid și de Comisia 
de întreceri, în cursul lunci 
Decembrie peste 70 la sută 
din grupele din mina Petrila, 
depășesc zilnic normele.

In acest timp, din rându
rile mijlocașilor s'au ridicat o 
serie de fruntași în producție, 
ca Deak Petru, care depă
șește zilnic norma cu cca, 
la sută, Văideanu Ion cu 
la sută, Holdea Rom. cu 
la sută, Szîlâgyi Alex. cu 
la sută, Muntean Petru 
41 la sută, Kristaly A. 
30 la sută, etc,

Minerii din Petrila nu 
bue să se oprească aici-
trebue să dea o bătălie și 
mai susținută pentru ca fie
care grupă să-și îndeplinească 
și să depășească programul 
de producție, pentru ca astrel, 
în qadrul Planului General al 
Economiei noastre Naționale, 
fiecare om al muncii să lupte 
mai mult pentru prosperitatea 
țării noastre, pentru bunăsta
rea celor ce muncesc.

80
45
44
44
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cu
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Tradiționalul ajutor de Crăciun 
pentru copii căpătă astăzi forme 
tot mai noul.

Locul filantropiei dulcege și In. 
tositoare I a luat solidaritatea ru 
rată, frățească a celor ce mun
cesc.

Minierii din Valea Jiului insă 
nu uită nici un moment zilele ne
gre ale trecutului: In timp ce ei 
munceau ca cârtițele răscolind 
din bezna intunerecului în 
abatajele umede, munți de 
cărbune, în timp ce zecile de mi
neri își găseau moartea groaznică 
arși de vii, striviți de grinzi în 
timpul accidentelor, profitorii mur
dari de teapa Iul Bădărău, Bujoiu 
și altora, |efuiau milioanele, 
Fruptându-se din truda lor.

In timp ce minerul istovit 
întorcea acasă plin de praf
pași obosiți, și în loc de odihnă 
găsea în 
flămânzi 
treceau 
mari și
nu numai cu bae de porcelan dar 
și cu bae de porci în curte-

Dela mesele lor încărcate cu 
tot felul de bunătăți, cu flori a- 
duse dela Budapesta, cucoanele 
mironosițe fățarnice aruncau firi
mituri celor săraci,

La un moment dat, gr ja de 
cei săraci devenise sursa de ve
nit pentru distinsele doamne din 
Patronaj,

pentru a 
frontul de 
rănile de 

muncea
a lecui
miner jl
trei cartofi reci, 

scoteau din aba-
de 6

în-

se 
cu

cămăruța lui 7 — 8 copii, 
și desbrâcați domnii pe- 
în lux orbitor în case 
spațioase, confortabile,

In porioada grea de dupA rAz- 
boiu. când poporul nostru șl-a 
tnconlar roate forțele 
sdrobii dușmanul pe 
Vest, pentru 
război, când 
toată ziua cu 
când zilnic se
(aje zeci de tovarăși leșinați, în 
clipele acelea grele se sudează 
egătura frățească, solidaritatea: 
nevestele minerilor, gospodinele, 
intelectuale conștiente organizate 
în UFAR șl mal tâtziu IIFDR, 
fac colecte, lucrează, croesc, coa
se pentru copil din Valea Jiului. 
Astfel în clipele grele se 
solidaritatea 
muncesc.

frățească a

• •

ziua de 30

sudează 
celor ce

Deccm-Astăzi, în 
brie, la sărbătorirea unui an de 
existență a Republicii Populare 
Române, 4000 de copii din Va
lea Jiului vor primi cedouri aju
tor frățesc de iarnă.

La această bucurie au contri
buit cu sume mari. Soc. „Petro
șani", în frunte cu directorul ge
neral sovietic Antonov, Președin
ția Consiliului de Miniștri, Minis
terul Minelor și Petrolului, Mi
nisterul de Finanțe, M nisterul de 
Interne, Apărării Naționale, al 
Muncii al Comerțului și Alimen
tației

Dar ceea ce a mișcat deose
bit de mult inimile m'nerilor este 
darul țăranilor — 94 kg lână,

de MARIA SAfcBU 
deputat de Hunedoara

200 kg mere pentru copii mine
rilor — colectate în plășile cele 
mai sărace

Țăranii muncitori tot mai mult 
înțeleg că muncitorii sunt frații 
lor cel mai sinceri. Fi au înțeles 
c.ă la I uneai — în ziua
August 1029 — minerii omoriți, 
sfârtecați de baionete, tinerii cu 
fețele mutilate de cișmele jandar- 
ml*or — au luptat șl pentru li
bertatea și vi -ța mai bună a ță
rănimii muncitoare.

Țăranii muncitori s'au Înfrățit 
în muncă pe șantierul Gheorghe 
Apostol dela Demsuș — Lunca- 
Cernii cu minerii care după mun
ca Istovitoare, in zilele lor de o- 
dihnă veneau cu explosibilul și 
perforatoarele ca să arunce stân
cile în aer pentru ca să croiască 
drumul țăraiilor spre satele pier
dute In munți.

Țăranii noștrii văd tot mai clar 
în muncitor un frate
care îl îndrumează. le ajută să-și 
croiască drumul luminos spre bu
năstare, cultură, fericire.

lată de ce țăranii răspund cu 
entuziasm La chemările Partidului 
Muncitoresc Român. Iată 
aduc șl ei dovada lor de 
goste șl recunoștință.

Astfel întâmpinăm noi 30
cembrie, aniversarea RPR., nu cu 
filantropie înjositoare ca la Cră
ciunurile trecute, ci cu adevărara 
solidaritate a celor ce muncesc.

mai mare

dece 
<fra-

De-

Cuvântarea tov. Ana Pauker
(Urmare din pag, l-a)

Ana Pauker mai departe — pen
tru că există puternica Uniune So
vietică. Noi le putem realiza pen
tru că neam eliberat cu ajutorul 
Uniunii Sovieli e Le putem realiza 
pentru că urmăm drumul marxlsl- 
leninist al Partidului bo'șevic. pen
tru că suntem în strânsă alianța cu 
marea noastră vecină Uniunea So
vietică.

In acest fel, noi putem clădi și 
om clădi această cetate in care 

oamenii muncii nu vor mai fi ex
ploatați, acea societate incare produ
sul muncii,al științei, talentului și al 
avântului celor ce mnncesc. slu
jește bunei lor stări, slujește pre
gătirii unui viitor fericit pentru co
pii lor. slujește pentru propășirea, 
îmbogățirea și puterea de neînvins 
a patriei lor.

pupa ce a subliniat că atât pla-ț 
Bat general economic pe 1949 ex- 
pus de tov. Gh. GheorghiuCej. cât 
și bugetul pe care la p ezemat lovi 
V»si e Lu.a vor fi rea.izate de cla< 
sa muncitoare in 1949. tov. Ana • 
Pauker vorbind despre strânsa co
laborare din re țăiie de democrație 
populară și Uniunea Sovietică » 
subliniat că o astfel de colaborare 
trebue să o realizăm și 0 vom| 
realiza.

Mai departe, tov. ministru Ana 
Pauker după ce a ară.at că pot' 
litica internă și ex ernă a lagăniv 
lui socialismuu se bizue pe in en 
■aționalismul pro clar, a precizați 

<_o!a,,urorea între țările demo
crației populare, colaborarea cu 
Un.unea Sovietică este o colabo
rare bazată pe dragoste și frăție 
intre popoare. Pontica internă a 
lagărului socialismului și de
mocratei populare ca și politica 
sa din afară este o politică ce se 
bizue pe internaționalism, pe prie- 

en e intre popoare.

PAt i ce l si* inia că Fri» tra
tatul Încheiat, Re ub ica noastră și 
Republica CchasBvaca s’au h ga ca 
In caz de re,ie a e a unei agresiuni 
din par.ea Germaniei 
alt stal care s’ar aia 
sub ori ce formă sa 
tuia ajutor ca toate 
rata I-- ou a dt-.io 
du se la po itica ațâțătorilor la ră®> 
boi. tov. Ana Pauker a amintit 
cuvintele Generalssimului Stalîn car0.
a spus:

„Acești domni sprijină poli i a da 
agresiune și de deslMțuire a unui: 
nou război. Toa e acestea se pot 
sfârși numai pr nr 'mi eșec rușinos 
al ațâțătorilor la un nou răsboi.

Popoarele înmii, a spus tov. Ai» 
Pauker, res.ecta cuvintele t >». Sta- 
lin. Le respec.ă pope uJ chine» ale. 
cărui armate victor oase înaintează, - 
pe întreg cuprinsul Chinei.

Le respectă p >po UI gr-'c n căi 
rui armată democrata în cglstreazăl 
succese.

Le res erta muraritorii din Franța, 
care strigă In aurul lumii în'.r gi 1 
noi munci orii t anceei. țăranii fran
cezi. inter.tua ii francezi, 
lupta nici odaă Împotriva Un.unii 
Sovietice.

Acești domni vor suf TI 
ru in s— «.pun mu <• •• 
din Italia. Spania și din întreg cu
prinsul lumii, o spun toți acei caret 
luptă împotriva asupritorilor. împo
triva exploa a orilor. Imperial știi a- 
țâțătoii la râs* oaie v r suferi un 
eșec rujinoe — o afirmă zi de zi 
frontul pu erei: al țărilor socialismu
lui și al păcii în frunte cu Uniui 
nea Sovietică.

Tov. ministru Ana Pauker a a-, 
rătat apoi privi or la sperietura cit 
bomba atonii.ă transmisă prin u- 
nelc postu i de radio și de unii iii 
divizi care țes pâ za 1 r ne rainică 
în colțu i întunecoase nedereiecate la 
timp, că glasul de pace, g osul U- 
niunii Sav etic.’, gasul de eh mare 
la luptă împotriva răsboiu'.ui se* 
aude puteri.ir, de chîs, curajos, in 
lumea întreagă. Răsună gasul Ui

sau cri cărui 
ca G renani» 
dea uml ah 
mijloacele pe 
ii <• K '«-rin-

na vot»

ui eșec 
r- ș țărm i

I drănimed d»n < 
inund Corneșl 

contribue ld bu 
gospodărie a sati
Paralel cu muncile og 

|ărănimra munedoare din 
neșb - I ioțeg, caiăuzilâ d 
ganizajia de bază a P. 
coniribue la buna gospr 
a salului prin muncă vo 
Astfel în această conic 
construit, prin muncă v 
două poduri.

Tot la îndemnul orș 
de bază, (aranii mun 
luat hofărirea ca. la pr 
să înceapă a construi

I®
ent u căminul cultural și talul 
entru școala

loc. in localul ș-oalei 
de cd i imslra(ie ecoao- 
Hațeg. deschiderea unui 

limba rusa. Lecțiile supt

tschiderea unui curs 
u limba rus* la Hațeg
In ziua de 0 Deceir brie 
avui 

ehnice 
mea din 
urs de

pr- dale de către tov prof, Coșul- 
schi Simian Până in prezent s oi 
înscris 20 de elevi, majoritatea tund 
luncți nan ia diferita instituții daa 
loca ila'e Cununie suni absali 
gratuite ele ținându-se din inițiativa 
subfilialei Arlus din Hațeg 

bicu Sbucheo.

Npnnl de
Secția a

iiniinwwu

iminte

lientela, că are asor
tat de incățăminte 

făină

niunii S iv etice, g|is are demască, 
dă curaj imbirbâare și credință 
fermă că pu e ea popoarelor unită 
a celor ce muncesc pea e ii împie
dice și va imp edica pe ațâțălo.il 
să provoace un nou ră.-brii.

In iniheere iov minutru Ana 
Pauker. subliniind că Republica Po- 
pu'ară Română in alianță cu țările 
democrațiilor popula e și mai cu 
seamă cu Marea Uniune Sovietică, 
merg pe drumul unei strânse cola
borări economice, politice și cultu
rale. a spus : Pe acest drum noi sun
tem siguri că (ratatul pe care Ma
rea Adunare Națională îl va ratifica 
astăzi, va fi înfăptuit spre binele, 
spre prosperarea. spre fericirea po
porului frate cehoslovac, spre bi- 
r.efe. spre prosperarea poporului 
român.

La discuția generală a 
vântul mai mu ți memb i
Adunări Naționale care au declarat 
că votează cu entuziasm proectul 
de ratificare a tratatului de prie- 
tenie, colaborare și asistență mu
tuala Intre Kepub ico Popu ară Ro
mână ri R publica C ehos ov-câ

Punandu.se la vot. pro ciul de le- 
l'ge a fost vo al în unanimitate, \.

luat cu- 
ai Marii

Citiți 
în fiecare zl 
„Zori Noi”

I Ministerul Comunicațiilor 
R-țli ântoioil Traiaportotri 
Autogara— Deva

AVIZ
’se aduce la cunoștiirț< vu- 

jblicului călător câ începând

Magazinul u 

„Aradul* 
Filiala Deva 
Secția mărfuri rațional

I
zat e ț

anunță publicul cimpă- J
râtor că este bim ajor- *

at cu:
Stofe bărbite$ti 

$i de iarnă *

Magazinul de Stat 
„Aradul" filiala Deva

Secția tactile, 
galantele

Pune la dispoziția gusturilor, 

pretențioase 

de calitate s

pele mai 

nărfuri 

jerioară

cu data de 1 Ianuarie 1949. Bălța, cu p'< 
Autogara R.A T.A. Deva, la ora 13 (1 
deschide traseele Deva — q »țteVașcâu Și0eva Batțacu^Xsc la , 

autobuze R.A.T.A. cari vor ^gva 
circula zilnic.
Deva—Vașcău cu plecarea ,v
din Deva la ora 12 și Deva —

rea din Deva 
i 19 (7) 
ormatn ni w 
ogara RATA

ogara

I
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d MIIPI CA
Pentru /întreținere n utilajului de exploatare

La min^ninoasa a luat 
ființă Școală serală de 

perfeionare tehnică
Odaia cu exbfa meca

nizării nunei AiȘa, care 
acum e pe termmia simții 
lipsa de meseriași|ăli|i pen
tru întreținerea ine condi- 
țiuni a utilajelor (ploalare.

Pentru a rezokîaslă lip- 
-r 1 Pa im loca-

rea unei 
tcționare 

inslala- 
lesrriașii 
pe lângă

să. org. de 
Ițtnle, a ini|iat îr 
țepii serale de 
tehnică in specia 
llilor ni nere, per 
atelierelor de gru| 
mina Amnoasa.

Școulp este ntntd de

un număr de peste 20 mese
riași C ursui ile vor dura 3 luni 
și sunt predate de inginerii și 
tehnicienii nunei și ai ateliere
lor de grup. Lecțiile se țin chiar 
in atelierul mecanic unde me
seriașii îmbină lecțiile teoretice 
cu exerciții e practice.

In felul acesta meseriașii ate
lierelor din Amnoasa luptă pen
tru a crea minerilor cpndițiuni 
optime de munci, pentru a pu
tea da tării cărbune mai mult, 
mai bun și mai ieftin.

7 cinstea primei aniversari a
Republicii Populare Române

Muncitori tehnicienii uzinelor
metolurcp din Cugir ou dat 

țârii cea dea 1.000-a 
mașina de cusut

încă din ziua 
in+7, muncitorii 
tqlurgice din C 
la muncă peni 
mașinilor de cus 
ma dala in țara 

înlăturând tr

, Martie 
lor me

ii i pornit 
bncarea 
nliu pri- 
ră.

marile
greutăți care le-i 
muncitorii și teh ■ 
lor, au putut Ire

in cale 
uz ne- 

fabrica-

rea in serie a mașinilor de cusut.
In cinstea primei aniversări 

a scumpei noastre Republici 
Populare, drept rezultat al e- 
forturilor lor în muncă mun
citorii și tehn cienii Uz nelor 
Mrta'urgice din Cugir ou pu
tut da țarii zilele trecute cea 
de a 1.030-a mașină de cusut.

1. Groz&vescu, coresp- voi.

(Urmare din țag. l-aj

eg lor claselor rxploaiatoare.
Bugetul general al R- R R 

este plan I financiar al formă
rii londulut unic de mijloace 
bănești necesare îndeplinirii 
funcțiunilor Statului — Statu
lui care este instrumentul de 
apărare al intereselor celor ce 
muncesc din orașe și sate și 
instrumentul de oprimare al 
dușmanilor poporului' Bugetul 
îndrumcază fondurile in con
formitate cu Planul Lconomic 
General in vederea desvoltării 
puterii economice a țăr i, așe
zăm economici naționale pe 
baze socialiste, ridicând nive
lul material ș cultural al celor 
ce muncesc și garantând in
dependența nppon.ilă

Pentru fwimj dată In țara 
nqdst.A bug ul ții ii ac cora 
1*11* din blocul . jniinli raț ei 
de S a: ți b»j«j«lc administrate 
de oiga e e '.o a c ale pu cril dc 
Sul.

— Re. a tj zarei fen uri or 
Intre buge ui Sta u ui ți buge
tele locae preve.ețte o mi t 
reformă admirii.tra ivi de des. 
cent a lz» <• t nomlcă, cu ursii 
ți a Îmi ,i»tr* ivi m «copul de 
a rid ca n Ve ul mi erial fi cuL 
tu al al »a i or. plăților ți ju
dețelor, In ocum 1 <cn.ia i»mu> 
cxccuv b r-xra ic cu vC.i ral », 
mul democ a ii

Al doi.ca proe t de lege Întocmit 
de Aii .uterul de F nanțe cile ..Le
gea pcn.ru a ahturi» -j aplicarea b1* 
getului ger.eral «1 R.P R pe anlJ 
1949”.

Importanța și semnificația rouluâ 
buget cons.ă tocmai In faptul <-A 
prin el nu sC fixează c tunai cifrelo 
pentru In.re ținerea aparatului dd 
Stat, ii ți elanul de f.rranțare a 
planului economic g neral ce ie 
pune In aplicare dea 1 Ianuarie 
1949.

Totodată bugelul pe anul 1949 o<

gli idețle Ic clfiee -ac marile rana, 

formari [«etr . a e In oate d-jtncmiin 
nețll noastre jull ice ți sucjal ei 
Cu nu mî e din a'imu: an.

In conți ua e, iov Vasile Luca 
dup! ce a aratat |u| ta grea pe care 
■ trebui, să o ducă clasa mun lluanș 
din țara n as rl Tmpo nu acelora 
care — pv rfț anj de greutățile e 
conumice In care ne găseam •—- 
căutau să ducă poporul nostru pe 
calea bk gtreziei. a spus: ț

Numai pr.n c .i crin dc noui 
poziții politice, lovind fără cru
țare în clasa pe care am alun- 
gar-o din fruntea întreprinde
rilor industriale, bancare, mi
niere și de transport în cursul 
anului 1948, am putur trece 
la construirea socialismului-

Bine înțeles că niei după 
cotitura pe care o facem acum 
pr(n planificare și reforma bu
getara menită să asigure finan
țarea planurilor economice, nu 
vom avea de străbătut un 
drum liniștit, ci dc azi înainte 
construirea socialismului se va 
desfășura în condițiunile una 
aprige lupte de clasă

In continuare tor. Vasile Luca 
a arătat că. pentru ca In viiter vi 
jmtem asigura rea izar.a plan dui e, 
cpnomi ți pr. vederile r bugetare 
este abvo'u' necesar ca pe p an jru 
tern ță mergem înainte In ich darea 
claselor exploatatoare i r p- plan 
internațional In condițiunile lu.xei 
Jin ce in ce mai auuți e Intre Ia, 
găiul democrați-i ți al păți ta 
tiuite cu U lunea Sivielici ți for, 
țek reacționare imper a'icte es'i 
necesară Întărirea 1 gă u iler inter, 
naționale economi e, cu’ u ale ți po- 
litice atât Intre democrațiile popu
lare care merg spre sxja ism ți 
U.R.S.S. cât ți Intre aceste demo.

alocațiilor șt funcționarilor in
termediari cu toată gama de 
„onorarii" și șperțu-i

In con ji. u» e tor. Vauilr 1 ua 
■’a o upat de reforma buge ara a- 
răUnd că prin n -ua Irg a b e. 

'tuiul dl», a bagc.ee an ii te d », 
ființează toate fondurile s*cia e 
iu de-ijuațîe s;4Kial* ți dispare se
parația aruf c a A latre acțiunea or- 
g neior pumn de sici ți a | u ca 
organelo' locr-le

Bu,’du| |w anul 1949 mai o- 
glindcste ți reforma sistema ui 
asigurărilor sociale care u-oț 
ța el uate de Stat — sa an ții 
fiind teu rț >1 cont ibue cu co
tizații la aceste asigu ă i 

In continuare Iov. Vasile Luca 
»c pcu;4 de ana jp veniturilor ț» 
chel ur i or bu,euui pe uuț 1.40. 
de finanț 1- l-<a e ți de bugetul au- 
gu-ă'ilor souai dupd care a ex, 
pus sarcinile ce stau în fsța O'gVj 
ne|or pu'trii de S it pentru rea
lizarea bugetului.

In concluzii, tov. Vnile Lura * 
arătat ci pe itru realiza ea bag tu. 
Iul va fi necesa-l Încordarea tut iror 
forțelor oameni or muncii din toata 
•ectoarele de activitate. .

U'limele legi financiare au 
fosl votafe de Marea Adunare 
Na|ională in ședin(a de Mi
ercuri seara.

Cuvântarea
f oștită ci. Dr. Petru Groza la festivitatea dela 
Ateneul amân, cu prdejul primei aniversări 

a R. P. R.
Miercuri 2! mbrie a avut loc la Ateneul Român o fes

tivitate închinați 'nirii unui an dela proclamarea Republicii
Populare Româr

Cu acest p t luat cuvântul d. Dr Petru Groza, Pre
ședintele Consil’ ’ Miniștri, care a spus intre altele:

ifțuile în 
« an deld 
yj are.
lă priri

însemnate sunt i 
țara noastră în ac 
instaurarea Republ

înfăptuirile aces
ele înșie cât de In piădical 
pe care o repren maibii in 
calea spre progres țo. u ui roi 
mân.

Actul de a 30 r 
pare astfel nu nu 
oare a succ<? elcr 
berarea noastră ii 
armată soiie ica u ui rod
nic punct de pieră 
de succeie. Cond 
rabile au fost ci 
anului 1948 de c 
toare în alianță c 
citoare sub condu 
Muncitoresc Romă

Noua Conți uți 
gerile dela 23 Mai 
8 milioane de ce 
țit adevărul că 1 
pulară Română in 
Stat emană dela 
poporu ui iar aprj 
nat aprobarea de 
nouii forme de !

Succesele obțic.l 
meciul po itic au 
rea struc urii ecc 
prin aclul revoluți

ie 1947 a-, 
o incuntii 

: de a elia 
glorioasa

noui serii 
loui fave- 
i decursul 
ta muncii 
imea mun. 
P-r idului

în ale- 
de către 
coaifi11-' 

ib ica P - 
pu ere de 
i apirține 
i a însem- 
x> »>r 

ii 
e' în
, mo.ifi.a- 
na'in ale 
național -

ă
3

at

do-

zării principale or mijloace de pro
ducție. Actul dea 11 Iunie 1948 
a consolidat baze e regimului de de
mocrație po, ulară. dând o lovitură 
grea clasei capita iste, dușmanul cei 
mai înverșunat al regimului po-[ 
pular.

Numai in nule condițiuni am pu
tut porni cu avânt la reconstrucția 
economică, la lichidarea stării i a- 
poiate si la planificarea economici 
noastre. In r'adevar, In anul 194S 
a devenit poslbdă mărirea produc-, 
ției industriale prin r’o nouă aii u- 
dine față de muncă, prin întrece-' 
rile socialiste.

In gria lui pentru fr-ptala îm
bunătățire a condi' un.lor de trai 
ale ni ioane or de oameni a mun, 
cii. guvernul a putut reduce pre
țurile Ia unee produse și prin co
merțul de Stat s’au adus anie io-i 
rări aprovizionării masselor mun
citoare iar valoarea mo. etci noastre, 
s’a consolidat.

Înfăptuirile din sectorul industrial 
au fost piilde pen.ru desvo tarea a-, 
griculturii noas re. Ferme e de Stal, 
stațiunile de ma-ini agrico e, au fost 
orgarizate pe baze noui. Ți’ ăni-, 
mea mu citoare a lerminat cam, a- 
nia însămânțarilor de | r măvară mai 
devreme. Insământarile de toam î

s’au făcut pentru prima oară dupA 
un plan sistemalic.

Alianța dintre- c asa muni itoare 
și țărănimea muncitoare s’a iată, 
rit și mai inul iar guveriu'. a s ri-. 
jinit ți va sprijini cu atât maâ 
vârtos interesele mfliimii să ace 
împotriva piedicilor puse de chia 
burimea satelor.

Marile lucrări constructive au a- 
rătat în cursul anului 1948 la Ag < 
nita-Botorca, Bumbesli - Liwzcnl. 
Lunca Prutului, Sa'ia-Vișeu sau Id 
alte părți a'e țării, cât de mut » 
crescut conț iința obștească a ț» 
pe.mini notru sub conducerea ca, 
set muncitoare.

Vorbind apoi despre Planul ge(> 
neral economi-' al R.P.R. pe 1949 
d. r>r. Petru Grozi a arătat că 
obiecții ele aces uia sunt consolidat' 
rea realizări-or economice infă tuitei 
de clasa muncitoare șl asigurarea 
condițiunilor necesare pentru cons^ 
truirea socialismuu.’ în țara noas
tră. Mai depare d. fr- Pet u G-czi 
a declarat că adop area p a ifi âr.i 
economi.e în toa e domeniile a ne, 
ced’at o nouă stru tură buge ară. 
Eu felul R punicii Populare Româoe 
pe anul 1949 a fost întocmit în. 
conformi a e cu Planu econcmic ge
neral în vederea conso id rit e.oe 
nomiei noadre, a așezării econo- 
miei naț onale pe baze soc a is c 
a ridicării nivelu ui material și cui, 
tural al celor ce mumesc și al 
garan ării independenței tării. Pupă

(Continuare in pag. IV-a)

orații pentru a consolida asife! ți 
mai mult poziț a economică ți pol 
tica a forțelor aniiimper a iste.

In conți ua e iov. Virile Luca ț’a 
ocupat de exe.u arca bugetului pe 
exercițiul 1948 1019 — noua luni 
— scoțând în relief carac cristicila 
acestui biig-t și anume; f^ilul ci 
s’a înch.j’it cu un rx ejent de 12 5 
miliarde lei. ce. au fițt alocate In 
buget pentru iave.ti i productive și 
că in acest buget .-.par pentru prima 
dată înscrise la capitolul V.nitmii 
beneficiile na iza.e de întreprindă 
rile Stalu ui.

llupă ce a arătat deficiențele care 
au exis at in ce privește executarea 
bugetului pe anul 1948 1 949. tov., 
Vasile Luca s’a oprit asnpra procc- • 
tului dc bugvt pe anul financiar 
1949, scoțând in evidența rvform.'fe 
ce stau Ia baza acestui buget: re
forma (L-cală ți reforma bugelarj.

Ocupându-se de reforma 
fiscală d-sa a arătat că nouile 
legi fiscale fac ca — pentru 
întreprinderile de Stat, judef 
și comună, produsul și servi
ciul prestat să nu fie supus 
decât unui singur impozit în 
cote procentuale fixe sau pe 
unitate.

Pentru veniturile din salarii 
ale muncitorilor și funcționari
lor s'a introdus principiul mi
nimului neimpozabil.

Sistemul fiscal încetează de 
a fi an labirint de impozite 
și taxe în care se puteau de
scurca numai așa zișii „spe
cialiști", iar procedura de a- 
șezare și percepere nu va mai 
necesita folosirea sei viciilor

leii 1 liiiile 1943 
la cinematog'afiil 
^ProgresuP D?va 
rulează mul t așteptata 
poveste pentru mici 

și mari 

[EHHREAH 

IU im 11'ULIII

montare grandioasă, 
muzică, veselie

„ZORI NOI" 
primește mică și 
mare publicitate.

pcn.ru
bagc.ee
pen.ru


ZORI NOI

EVENIMENTELE ZIL:I
MAREA PARADA I 

I Cuvântrea
desfășurată In Piața Victoriei din Capitală 

cu prilejul împlinirii unui an dela 
ProcieniGrEfl Republicii Populare toane

BUCUSE$n, 30 (Radio) - 
Az1 d’inine-ițî a avut loc in piața 
Victoriei o mureați paradă, cu 
prilejui împlinirii unui an dela 
pre clamarea Republicii I polare 
Române.

in tribuna oficială, pavoazată 
tu roșu, cu drapele și lozinci, au 
luat loc membrii Prezidiului Marii 
Adunări Nați 
Prof. Dr. C. 
guvernului în 
Petru Groza, 
diplomatic în 
Kavtaradze, i 
în R- P. R. membrii C C- al P. 
M. R., reprezentanți ai organi
zațiilor politice ai autorităților 
civile și militare, muncitori și mun
citoare, precum și un numeros 
public.

După ce Generalul Colonel 
Alexiu a prezentat raportul tov. 
General Colonel Emil Bodnăraș, 
Ministrul Apărării Naționale, a 
trecut în revistă trupa.

Cuvă* tarea rostită de tov. 
G» reral-Colooel Emil 

Bodnăraș, ministrul Aoă- 
rării Naționale

i nale în Irunte cu
I Parhon, membrii 

i frunte cu dl Dr. 
membrii corpului 
frunte cu S. 1. 

ambasadorul URSS

Revenind la tribună. Iov. General 
Co.oncl Bodnă aș. uâr.d cuvânt: 1 a 
,u> jniat îneemr.ă aiea săibat-rli i.» 
azi.

a ară at aâ in cursul anului 
•.a e s’a scurs <_e a dcbcrlria monur- 
hici, ța.a noastră a rccut prin a- 
dâ. ci prefă eri revoluționare și Par- 
i ui Munci.o esc Ron.ui. u.mând 

fără șovăire ca ea rasată ie marin 
învăța.ori ai prolekr a u ui — Ma x, 
Engels, Le ii și Salin — și folo 
ti d glorioasa experiență a Par.idu- 
lui Comunist (bo șevic) al Uniur.il 
Sovietice, a condus cu succes pro-, 
le.aria ■! și masse e muncitcare «le 
poporu ui nostru spre cuceriri levo-

luționare de i npor anțl Ist' rică. Pu- 
teica po i ică 11 S at a t ecut tn in. 
tregime In mâinile oameni or mumii.. 
Ui i a ea ijeolog că, po.i ică și o . 
ganiza.oiicâ a clasei muncitoare 4 
fost refl u ă.

Alege ie pen ru Marea Adunarfl 
Națională, C ns i uția R P R., re! r- 
mele lavațamân u ui. justiției șl al- 
fele nu mai puțin in enwa e — • 
con inuat d sa — sunt realizări din 
mijlocul căroa ră are cea mai În
semnată realizare a anu ui ce a 
trecut, naționalizarea jrincipae'oă 
mij oa.e de produ ție are au rec.il 
in proprie a ea comună a oamer.ilol 
muncii. ‘

Vorbi îd apoi despre in emnă atei 
reaizărilcr pe care popoml munci
tor, condus de Par idul c'asei nri»- 
eitoare. leu obținut de a proc amare» 
Republicii Popu are Române, tov. 
General Co'onel Emil Bodnltf a 
subli .iat succese e obț mite pentr» 
făurirea am a ei po iulare.

Ac entuând ! i coi ti luare asupra 
mari or sarcini ce s au iu fața noa»< 
tră pciliu anul 1919 d-sa a pui:

Sarcina n> astră de căpe'enie est» 
rea'izarca -i depăș r ’ p imn ui PI .u 
economic general al Re ub i ii Po
lua e R mine cor.ceput de P M.R. 
insu.it de guvern și aprrbal da 
Marea Adu are Naționa 1. Pla ul »- 
ces a su ți ut de entuziasmul ere», 
tor al mas e or muml o. r și d« a- 
jutor frățesc al U junii Sovietic» 
va nuce ța-a noastră în inie pe ca
lea progre u ui economic, social »i 
cub ural, va a igu a condiț unile ■»- 
«esare construirii cu succes a so- 
cialismu ui in țara noastră. Pr mul 
Plan economic general al R.P R. 
Înseamnă lup a pentru ridi rea ni. 
velu ui de viață al poporului, lupta 
pentru întărirea pu erii ia Stat a 
oamenilor muncii, lupa pentra , roa- 
rea eondițiunilor ca im iore • de A 
raci muicitcri a] ați 
lui. să poată scăpa 
mizerie și înapoere.

In încheer- t B
sarcinile ce revin armatei, car* ar
mând exemplu ti e anul la muncă aș 
clasei mu: citoare, ara ob igațiaaea

de a șl ridica nivt- 111 po i Ic șl ideo
logi.. de ași Întări discipina șt 
vigilența, de ași Însuși cu [erseve- 
rența ș iința și aria mi i ara. de a 
con inua cu bot ar Ir < [ rvmovar» a da 
cadre ncui zJin rândul oamenilor 
muncii.

A urmat apoi defilarea unităților 
arma ei și a mumi ori or evicențlați 
In fabrici, uzine și birouri. Apari la 
spărgătoiLor de noime a fost viu 
aplaudată de asistență.

d. lui Dr PETR GROZA
de prjd 
mutual 
COlc-vj u 
JXJlUluj 
noastre 
impotrj 
de ia:b 
ori car 
ta djît 
impotri
P(Ț4jUrnânâ a dat o impor-i 
(ait4 Ci 
Belgrac 
Conven 
t u erai.
nalâ a 
ficamnă 
r.icâ lu 
liste.

(Urmai e a,s pag. ll|-»£

Munci torerxj 
guve n, ret 

și mai mult 
pe .are (ara

ce a amintit importantele r<forma 
inițiate de ParLdul 
Român și Insu ite de 
forme care au adâ ncit 
prefacerile de s.ruc ură
noastră le strabalc In drumul eî 
spre socialism, d. J,r. Peru GrozS 
a trecut la domeniul poiticll r»- 
terne. >'

In politica exteiiă — a spus 
d-sa — Republică P.-pasră Ro« 
mână a ins< ris ■> -ere de isl<i-ice 
succese. Cel mai de seamă ac’ W 
poli ica i oas ri exteioă tete Tra.stul

colaLorzre 5i asistenți 
U.R.S.S. A es Tiatal 
tru otul inii reselor po- 
n. El asig r- tâ li 
îtie i e factor militant 
c.rei mu am niniârj 

partea Germaniei aia 
uni c. n s’ar a ia m 
sub ori , e altă (urmi 

ii noas re. R , ubL-a

I

ai | ro etariatu- 
de exploatare,

dnâr* s n lrn«at

Muncitorimea exploatărilor ca»bo- 
nifere, atelierelor și fabricilor 

din Valea Jiului, a sărbătorit prima 
aniversare a Republicii Populare 
Române prin muncă

exploatări- 
atelieretor 
Valea-Jiu- 

lui, a sărbătorit prima ani
versare a Republicii Popu
lare Române prin muncă.

La pufurile minelor Lu- 
peni, Aninoasa, Lonea, și 
Petrila, peste 95 la sută 
din efectivele exploatărilor 
s au prezentat voluntar pen
tru a sărbători aceasta mă
reață aniversare cu o pro-

Muncitorimea 
lor carbonifere, 
și fabricilor din

ȘTIRI EXTERNE
Numeroși conducători sindicali 

și fruntași ai partidului socialist 
aderă la Partidul Comunist Japonez

TOKIO, 29 (Rodor). Con
form unei știri publicate în zia
rul Akahat, 17 Conducători ai 
Sindicatului Național al Mine
rilor, printre care președintele 
sindicalului, Tosihide Minaxami, 
vicepreședinte e Masahide, doi 
membri ai Comitetului Central 
Executiv al sindicalului și alții 
eu aderat la Partidul Comunist 
Japonez.

In continuare ziarul arată că 
Nakada, fostul secretar general 
ol secțiunii Partidului Socialist

din Kumomolo. cere es'e ac
tualmente președinte al secției 
Uniunii Țărănești Japonrze din 
Kumamoto, o aderai și el la 
Partidul Comunist De aseme
nea. peste 40 de membru ai 
sec|iunii Partidului Socialist d n 
Miiaghi au eșil din rândurile 
acestui partid, aderând la Par
tidul Comunist, losiki M.kemi, 
profesor la Institutul de medi
cină din Nngata. a aderat și 
el la Partidul Comunist Ja
ponez.

Puternica ofensivă desfășurată 
de forțele de eliberare chineze 
la Vest de

NANKING, 29. <Rador> 
Reuter anunță că un purtător 
de cuvânt al Koumintangukți 
a recunoscut evacuarea loca
lităților Tsa Ciang și Sui 
Shun situate în regiunea Han- 
keu pe malul fluviului Yangtse, 
la 400 km- Vest de Nan- 
king-

Armata populară de elibe
rare desfășurându-și ofensiva

Nankng
a înaintat în această regiune 
peste 150 km. în 48 ore.

Associtaed Press anunță 
că în Sudul Chinei s'au sem
nalat numeroase revolte în 
rândurile trupelor Koumitan- 
gului. Astfel, în regiunea Ku- 
ang Ciuan au avut loc cioc
niri între poliția Kuomintan» 
gului, iar regimentul 10 „de 
gardă" și-a «cutat coman
danții-

iție la Co f rința de'a 
s'a Întocmi o n -ud 

f.ur.ârii care r-s ect4 
și im-e.Knden a n IO- 
>r riurune și are in- 
« caș rnâ .u ă o (u er-, 
da ă forței' r imper a-

poli iii că de fj t ■ 
a pitii șl a <1> mocia- 
s ră a indieiat (rulata 
cslabor.rc și asisiențl 
pubi-ile populare duș, 
i. CeliO:lovacia, tr .lia 
ullural u Po'.riîa. M 
1913 a .tabi.it 1 la 

iu A ba ia, S a. 
Iran C r«a sa

ții Re, ub cii P pul».

ducție cât mai mare de I 
cărbuni. I

Deasemenea, muncitorii 
fabrici de fire sintetice 
„Lupeni“ ai Atelierelor 
Centrale Petroșani, ai ate
lierelor de grup de pe lân
gă minele Lupeni, Aninoa
sa, Lonea și Petrila, in Pro^ 
porție de peste 95 la sută 
din totalul efectivului, au 
sărbătorit prima aniversare 
a Republicii Populare Ro
mâne prin muncă voluntară.

Poporul Greciei Libere 
și-a exprimat hotărîrea de a lupta 
pentru eliberarea totală a Greciei de 
sub jugul asupritorilor fasciști

GRECIA LIBERA, 29. 
<Rador> Pe întreg teritoriul 
eliberat al Greciei au loc în
truniri de masse ale munci
torilor, țăranilor și soldaților 
cu prilejul primei aniversări 
a alcătuirii guvernului dc:no- 

1 crat provizoriu al Greciei Li-

l
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Însăși îl de Pace să i s >ri- 
jine in'in fum lia Națiu.-ict 
Uni'e. da a a e.i t i tot Uni
unea £ a fost ace a eur». 
ridicânqlasul drep-.lț.i a au»i 
ținut c<României alaiuri du 
celelalWrații [ opula. e.

Spriji|frccufcț t al ,rd ua. 
cialismi .refacerea șl [ r. p)4k 
rea ec<< noastre a și [ e phut 
infernal reducerea cu 50®/» u 
sameloaai avem de plătit di» 
datoriilăsboi, mărie acorcai 
econonțgatul schimb de <_»■ 
periențliată ce a inscris os 
poial ni In a-ml 1943 In caf
tea de prieteniei, colaborări^ 
și al.adestruc ibi e u U lu
nea Sq Aceas a in timp ou 
Imperiz și.a con inuat unelti
rile sa trădătorii, spo i 
sabototascați și condamnați 
de jusiporuiui, tn timp a» 
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| tră ca ra celcral e democrat®
populapeni și nimic insă nul 
ne poa aba e și nid op 1 de 
pe dnostru.

Noi
tru —«s tn încheere d. rr« 
Petru 
voința 
luminai mai curat patriolisi» 
— pe l rea izării P anului e. 
conotr, ral pe arul 1949, fiind, 
că no ștem o sii gu ă direc
ție: I
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bere- Soldații armatei demo
crate, prin mesagii adresate 
guvernului lor își iau anga
jamentul de a lupta cu ab
negație pentru eliberarea to
tală a Greciei de sub jugul 
asupritorilor fasciști-

I ferm pe r’rumul n»

— drum călăuzit de 
ace și de progres șl

I

Redacția și Administrația : Pefroșeni, Slr. Gh. Ghtorghiu-’'ej Nr. 65.
, , _ „ n I Si, C.h Gheorohiu-Dei Nr 59. — Abonamente individuale lunar Ici 100. Colective (muncitori, țaran

Tiparul la tipografia .Jiul Cullural Pehoșeni. oprob. Dir. Gtn. p. Ț f. N-. 45./202/45.

Uniur.il
insu.it
tabi.it

