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„Sunt bucuros că îdda unității a început si frământe 
generația tânără dela noi“ Y'

OedârapHe D4ul Dr. Petre Groza făcute TSneratuiui'Progresist

Domnul prim ministru Dr. Petre 
Groza a binevoit să primească pe 
reprezentanții Tineretului Progre
sist cărora le-a făcut declarații Im
portante care pot servi ca o în
drumare atât organizațiilor poli
tice cari au în sânul lor tineret cât 
9i masselor largi de tineri, D-sa 
și-a exprimat bucuria că ideia uni
tății a început să frământe fir ere- 
tvt Nu trebue să existe fracțiuni 
nici desbinărl în rândurile tinere
tului.

Este cât se poate de nemerit să 
avem o organizație unică a tine
retului.

întrebat de delegații tineretului, 
dacă vede potrivit ca o delegație 
• t’neretului, să participe la „ziua 
tineretului democrat maghiar0 care 
se va ține la Budapesta, D-l. prim 
ministru răspunde: Țin foarte mult 
ca să mergeți în Ungaria, Acolo 
s’a creiat o atmosferă prietenească 
față de noi șl voi veți putea s’o 
întăriți.

Întrebat dacă guvernul va do 
sprijin organizației unice de tineret, 
d. prini ministru răspunde:

„Guvernul, firește, va sprijini ti
neretul. Dar, în primul rând voi 
tinerii, — doar de asta sunteți ti
neri — trebue sA fiți sprijinul ce
lor vârstnici, trebue sâ sprijiniți în
treg poporul In efortul sAu de re
construcție.

Aveți un rol uriaș de îndeplinit: 
de a împrăștia din capetele oame-

A FOST DESCOPERIT 
cadavrul lui Hitler?

Beriln. (Rador) Corespondentul 
Agenției Franceze de Presă tran 
âmite:

Se confirmă că sovieticii au 
Identificat cadavrul Iul liftier care 
era aproape carbonizat în urina 
arsurilor provocate de aruncătoa
relor de flăcări, In cursul luptelor 
ce au avut loc în Caucelariatul

ilHftiJlTtLE VICWfflSE SE HEKiTflHC /
Armata I. șl IV, română de Urmează deci ca în Bcurt timp 

wb comanda Generaîlfor Atanaslu aceste tiupe să rî Intuirta 
fi f>âacAlt*8cu vor »o«l în țuiă, în Ardeal,
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nilor falșificările regimurilor dicta
toriale făcând aceasta, verți putea 
crea o atmosferă de pace, însăți 
participarea vocsfrii la diferitele 
manifestări internaționale ale tine
retului antifascist, va fi o contri
buție însemnată la cimentarea pă

lin nou lot de criminali de război 
trimiși în judecata Tdtasîului Poporului

Consiliul de miniștri a aprobat trimiterea In judecată a unui nou 
iot de criminali de război.

Din acest Iot fac parte următorii:
Ion Mihăesca, fost inspector Ia Banca Națională, Fotlno Dlonlsîe, 

maior, fost pretor la lampol. Fopescu Gheorghe, sergent major, fost 
grefier la pretura lampol. Ștefan Mihăilesca, cpt. jandarmi, fost ct» 
mandant al legiunii de jandarmi Răbnița. Dulcea Teodor, maior în 
rezervă, fost administrator al penitenciarului Râbnîja. Valuță Plntilie, 
Călugăreanu Constantin, Ivanovicî Constantin, foști gardieni ia peni
tenciarul Râbnița, Naum Uristu, It, rezervă, fost ofițer cu cazannarea 
în lagărul Vapniarca, Follendcr Alfred, fost internat în lagărul Vfgoda. 
Pal’gă Mhait, inginer agronom, fost director al fermei Bogdan-Vudâ.

Toți pentru atrocități și nelegiuiri comise în Transnistria.

ADUNATA GEHERALA A UAIUHli FEMEILOR 
X ANTI FASCISTE DIN DEÎA

In ziua de 7 Iunie a. c la ora 6 p. 
m., în «ala festivă a Prefecturii ș’a ți
nut adunai ea general* a Uniunii Fe
meilor Antifasciste din localitate.

Reiclmluî,
Autopsia a stabilit că Hitler a 

murit otrăvit brobabil de medicul 
său.

Se știe că corpurile Iul Goe- 
bels șl al membrilor familiei sale 
au fost dcasetneni descoperite iu 
adăpostul subteran dela Cancela- 
riaftil Relchului,

cii europene. Dar aportul vostru 
principal trebue să fie la noi hî 
țaru“,

D-l prim minlstfU î?i închee de
clarațiile cu un îndemn la înfră
țire, de înlăturare a tot ce este 
șovinism.

Ședința a fo3t deschisă de preșe
dinta Elvira dr Almășan, arătând reali 
zările făcute de Uniunea Femeilor Anii 
fasciste din localitate în intervalul defa 
Înființarea ci până astăzi. 
După aceaaln la cuvântul prict. Mia Groza 
dând darea de seamă despre activita
tea Uniunii și arătând că aceasta a or
ganizat până în prezent ședințe cultu
rale, cu ocazia sărbătorilor de Paști a 
vizitat rrtnițH din spitalele locale, dis
tribuind daruri, a luat parte la tnanU 
fCRt.ițluni cu ocaziiiDea sărbătorilor na
ționale șl a păcii. A amintit în conti
nuare șl înființarea organlzațlunlloț In 
județ, șl anume la Hunedoara, Oi.*lștle. 
Ilia șl Cagir.

Au mal vorbit prietenele Rațlu Ri
dica din partea muncitorilor, Dlma 
Ileana, Li via Halmos, Itlna Morile șl 
Kolcza Borbala în limba maghiară,

Toți au arătat necesitatea de a par
ticipa cât mai activ la campania pentru 
creerea coloniilor de vară pentru copil,

Adunarea a luat «fârjlt într’o al
de prietenie șl de înțe

a sarcinilor cad stau In fata ț], 
R-ulut,

mosferă caldă 
iegere
F. A,

Miercuri, 13 Iunie 1945

Către cititori
Apariția Zorilor Nai a um

plut un gol în viața jude
țelor Alba și lluntdcara. A 
fust primul ziar sincer de
mocrat care a apărut în 
aceste două iudele.

Zori Noi a fost în frun
tea tuturor acțiunilor dela 
apariția lui și până astăzi.

Dobsrârea guvernului reac
ționar Rădescu, reforma a- 
grară, lupt» pentru instau
rarea șl sprijinirea guver
nului de largă concentrare 
democratică Petre Groza, iată 
acțiunile principale duse de 
acest ziar.

Cititorii au înțeles sensul 
luptei dusă de noi și ne-am 
bucurat de sprijinul larg al 
masselor.

Cităm ca o pildă minerii 
din Brad cari sau abonat 
în bloc 3500 la ziarul nostru,

Zori Noi a dus și va dace 
și pe mai departe lupta pen
tru stârpirea rămășițelor 
fasciste, pentru refacerea $- 
eanomică a țării, pentru în
lăturarea speculei, pentru u- 
nltatea clasei muncitoare, 
pentru alianța muncitorilor 
cu (ăranil, pentru o priete
nie sinceră cu marea noas
tră vecină din răsărit Uni
unea Sovietică.

Dela apariția ziarului 
până astăzi s'au întâmplat 
multe la noi în țară.

Forțele, democratice s’au 
întării. Pofta de citii a ma
sselor a crescut.

Suntem în plină evoluție 
în toiul marilor transformări.

Forma de apariție a zla 
rulai nostru nu mai corespun
de nevoilor și cerințelorde azi. 

înțelegând acest coman 
dament al vremii, Zori Noi 
pentru intensificarea luptei 
pentru a informa la timp 
cititorii săi despre toate e- 
venlmentele din (ară și strd 
imitate va apare zilnic înce
pând cu data de 15 Iunie.

Suntem siguri că cititorii 
noșlril șl In viitor vor înțe
lege sforțările noastre de a 
da un ziar căi mat bine in
format, câi mai bine redac
tat, neclintit în serviciul po
porului întreg, ne vor acor
da și pe mai departe tot sprl 
finul lor._____ REDACȚIA

TRUPELE JUGO-SLAVE
au pArâslt Trlestul

S’a ajuns la un acord în cheslitiuMl 
Triestului Trupei» Jugo-SIave voi îi 
retrase pe o linie la tist de oraș penku 
a lăsa liber drumul de aprovklijnaru 
n armatelor aliate.

Mareșalul T1I0 a decorai că a tăcut 
toiul pentru menținerea înțelegerii. 
Viitorul acestui ținut vs fl deci la masa 
păcii. Episcopul Anton al Trlestulul a 
declarat cu această ocazie cu pilvIre la 
svonurlle cari au circulai tn legătură 
cu aieskuea s’a și la pi (goana impotrla 
icllgiel șl a altoi Mlțeni că suni numai 
MKoJte șl efc «uioîliAțiL țujp-Shvt 
MU



2 ZORI NOI
DE PRETUTINDENI
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ALEGEREA NOULUI COMITET DE
BRICA LA STAȚIA COȘLAR1U

Ia coof raritate cu dispQzițlunile pri
mite delu Uniunea sitari ițiîor C. 1 R., 
s’a procedat la alegerea noului comitet 
de fabric.

I Cușbriu, șidlnța sî d-schlde de 
tov. Jiterașu Gwrll președintele comi
tetului ve< hlu — care prvzirîtă ți de
misia înt- gului comitet, președinția 
adunării t-ind p ehiatl de tov. Cone 
Filip, Viceprt țid oțele SinJ.Unite Teiuș- 
Coșlar.u.

Tov. Cone șl Cecăleceunu — secre
tatul Sind. Unite Teluș-Coșlariu — arată 
prin scurt* cuvinte misiunea rr ului co
mitet ce se va alege, dc a susține ce
rerile juste ale personalului C. F. R. și

PRIMĂRIA orașului deva 
No, 3355 5 VI 1945.

COMUNICAT
Se aduce la curtoșt nță pubti. ă că 

Ministerul Fmanțehx a prelungit ter
menul pentru achitarea bonurilor de re- 
ch’ziție până ta data de 15 Iulie 1945.

Se vor xJi ta balurile de rccliizlțlc 
emise pirita itat.i ! ’15 Ianuarie 1945, 
cari reprezinți: pl ta chiriei d? tot felul, 
a cailor a căruțelor, j turna} uuenlului, 
a brcictatci »r, a m.uertalelor de toate 
categerlde.

Nu se achita bonurile pentru animate, 
aubiistențete necesare armatei și auto
vehicule.

Plata acestor bonuri, se va tace ta 
Percepția f $:aâ din Io ahtatc până la 
data de 15 I uie a. c. O *ata (.u bonu
rile prezentate posesorii vor aduce și o 
dovadă el.beută d<' PoLți sau Primă
rie, din care s4 se constate că Intr'ide- 
vlr au posed it lucrurile rechiziționate 
și până In prezent nu stau restituit 
sau primit altele la loc.

Alte informațluul se pot primi dela 
Primărie, Poliție sau Percepțiile Mcale 
locale.

Primar: „. Df. G. Drăgan
P. Secretar: rj. Ilie Uitorght

TEATAALE

Duminecă, 17 Iunie a, c., seara 
la ora s.3o se va reprezenta In 
selw te .Irinui comunii sub aus
piciile A. R L. U. S -lut piesă 
sovietică .Pluton Krecet' de Al. 
Kororieiciuc, Bilete se găsesc la 
agenția teatrală .Informator* și 
seara la caserie.

ANUNȚ
Anunțăm că în prima zi de Ru 

rialii esle m.ire adunare a FRON 
TUI i I I U< i ARII.GR, in coiihkw 
Văr nuga

T< ți piiefeuii sunt învilați a lua 
paitt

Comitatul F P,
VArmaga,

de a fi în fruntea efortului pentru re
facerea țării. Se dă citire Inslrtu țiunilor 
primite dela Uniunea salarlaților C.F R.

Se trece la alegerea noului comitet, 
fiind akși cu unanimitate dc voturi 
urcirătorii tov: Mârza losif-președinte; 
Indrel Partenie-casler; Sântoina Logh’n- 
secret.v; Herța Victor, Rațiu Alexandru, 
Indrel Macovel șl Urieș Teodor-mem- 
brl la cCmifct.

Tov. Mârza lo>f, noul președinte, 
închide șidm|a rnuțnmlnd — In numele 
întregului comitet — pentru încrederea 
ce li t’.i acordat, dc a fi aleși în acest 
post.

f>tiinăria comunei Peștișul Mic 
județul Hunedoara.

Nr. 7*49 din 25 Main i 945
PUBLICAȚIUN£

Se aduce la cunoștință pibiică, 
că in ziua de 21 Iunie 1945, la 
erele 10 a. tu., se va vinde prm 
licit.ițle publică la primăria comu
nei Peștișul-Mic una r.oatenâ de 
uri an și opt luni, in p5r negru, 
declarată de pripas.

□citația se va ține In confor
mitate cu dispozițiuntle L.C. P.

Primăria.

Programul economic și social al guvernului cehoslovac
Praga. (Rador). I) i Fierllnger, 

primul ministru, a schițat un prog
ram economic și social având ur
mătoarele principale :

1. Politica externă a Cehoslo
vaciei se va b.iza pe alianța cu 
Uniunea Sovietică.

2. Monnmolurilc Industriale șl 
marile bând vor fl puse sub con
trolul statului, pentru ca tic să 
nu poată periclita unitatea internă 
a statului.

3. Programul guvernului nu va 
fi realizat prin măsuri violente, ci 
prin decizii luate de Comiteri 1 
Național, ce reprezinți națiunea. mânțărilor de primăvară.

"■■■■■..... .  —

Dintuvântarea pnet.tenjIaniaM Rărim la radia
Prietena Constanța M. Rădetcn 

din partea femeilor dek țiră, ms 
(iiidu și cuvântarea I > racii», In 
zina de 10 Iunie, spun,.’;

„Vom arăta voi.iți de luptă H 
lături de întregul popor, peulîii 
refacerea țării.

U. R. 5. $. dor^e să asigure pacea penbu toate popoarele
M. Maurice Dejein delegat ad- dclegițfa franceză !a ror.ferlnfă se 

Puiet al Franței la conferința dela felicită In dens Iii do lAspunsul 
nu« «if!?C? c!.ara‘iz'afl^l’or dai astăzi de guvernul sovietic care

a îngăduit realizarea unul acord 
între cele cfncl mari pulcrl. Ea toare de libertate,

tDatA fiind legăturile strânse ce 
existau Intre Franța șl U.R.S S,

& In Argentina an fost eliberați toți deținuți! politici în afară de 
cei de extrema dreaptă.

• Șapte ordine Sovietice cari poartă numele de Eliberatorii Var
șoviei, Belgradului, Prahei, Cuceritorii Budapestei, Kănigsbergulul, 
Vicnei și Berlinului vor fi acordate trupelor cari au luat parte la aces
te lupte.

• M. S. Regina Mamă Elena n binevoit a acorda înaltul ei sprijin 
pentru acțiunea inițiată de Apărarea Patriotică pentru vindecarea ră
nilor cauzate de război.

• 1. P. S. Patriarhul Nicodlin a! României a primit v. președenția 
de onoare a comitetului Apărării Patriotice pentru ajutorarea Moldovei,

• La Berlin s’a întrunit ședința interaliată între reprezentanții, 
U. R. S. S. Angliei Americei și Franței pentru discutarea chestiunilor în 
legătura cu Germania.

Ar Organele de siguranță a republicii poloneze an arestat pe Paul 
Hoffman fost comandant al lagărdui morții din Mnidanek.

Mareșalul Jukov a declarat la o conferință de presă că el nu 
etede că Fiitler ar fl murit, Se poate foarte ușor cn el să se găsească 
în Spania.

® Ministerul de externe Spaniol a declarat oficial cu privire la 
svonul după care Hitlcr s’ar găsi în SpAnia „Nici fiitler nici soția s’a 
nu se găsesc nici vii nici morți în Spania".

• Postul de radio Paris citează ziarul comunist „L’Humanite" cAie
anunță mișcări de trupe spaniole la frontiera dintre Spania și Franța. 
■maWMri «iimwiim—■fcxa.'g.-Mt •• mia , ;■» --j.

Orașele principale ale Japoniei 
complect distruse

Toate orașele principale ale Ja
poniei Tokio. lokohama, Osake, 
Kobe și Neagoc sunt complet dis

truse. Prima țintă a atentărilor 
americane a fost atins cu aceasta 
a declarat Radioul Japoniei.

O Adunare Națională va. înlo
cui cu timpul Com’tetul Național 
și eventual Parlamentul va întoc
mi Constituția și legile necbsare.

4. Moneta cehă va fi stabilită 
lntr’un viitor apiopiat. Baza mo- 
netel trebue să fie numea și nu 
aurul. Reluarea producției trebue

Șpdlnia de piață a F. N. D. la Brad
In ziua de 3 Iunie 1945, a a- 

vut loc la Brad o ședință a f, 
N. D. S’a discutat situația însă

Vom dovedi cu hotărîrc voința 
de sprijinire a guvernului do con
centrare democratică.

Vom munci pământul câștigat, 
fără să dăm dijmă la boieri.

Vom întări frăția dintre țăranii 
dela sate șl muncitorii dela orașe. 

să cousliiue prima misiune.
5. Interesele agricultorilor tre- 

bue salvgardate, iar puterea ma
rilor moșieri trebuie eliminată. — 
Cooperativele rurale vor primi tot 
sprijinul posibil, dar agricultura 
colectivă nu va fi introdusă în 
uiod obligator.

■I

După expunerea ordinei de zi 
s’a expediat câte o telegramă 
Președinției Consiliului de Miniștri 
și Confederației Generale a Mun
cii, cu următorul conținut.

„ Pentru succesul desăvârșit sl 
al campaniei de însâmânțări din 
primăvara aceasta, inițiată de gu
vernul D voastră și duse în con-l( 
dițiuni ncînchiput de grele, membrii’ 
F. N. D.-ului din plasa Brad, Vă 
roagă că binevoiți a primi expre
sia mulțumire! lor adânci șl a ad
mirației lor sincere, 
Comitetul F. N. D. plasa Brad 

vede în ea o asigmarc a voinței 
U.RS.S. de a garanta păstrarea 
păcii pentru toate popoarele iubi-

•*)
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