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Pot Fi Lărgite Activităţile
Culturale în Societăţile U. & L.
Sub Regimul „Conformităţii”?

De la Expoziţia de Artă Populară Romîneascâ din Wash.

T ' '
~*

(Acesta este al treilea articol
dlntr-o serie în legătură cu a-
propiatul congres national al U-
niunii şi Ligii).

* * *

Dl. Vichente Rusu, vice-
preşedintele Uniunii şi Ligii, a
indicat în vorbirea d-sale câ u-
nul din ţelurile Congresului na-
ţional al Uniunii şi Ligii ar

trebui să ducă la adoptarea u-
nui program care să ducă la
~0 mai entuziasmată şi mai
viguroasă activitate în toate
societăţile noastre şi o conti-
nuă bună înţelegere între toţi
membrii noştri *.

Se naşte întrebarea: cum
se pot aştepta membrii la o
mai „entuziasmată şi viguroa-
să activitate'*, dacă o minori-
tate, „inspirată" de vîrfurile
fugare, a impus neruşinatele a-
testate, corect numite de
conformitate—? Atestate „de
conformitate" pentru a astupa
gura la acei membri care în-
treţin idei liberale şi progre-
siste. Oricît s-ar întortochea lu-
crurile, faptul rămîne că en-
tuziasmul a devenit un cuvînt
necunoscut în rîndurile U. &

L. E de ajuns a urmări ziarul
„America" ca să se vadă cine
scrie şi atunci şi dl. Rusu, da-
că e obiectiv, va trebui să ad-
mită că organul oficial al Uniu-

nii şi Ligii, plătit de membrii
societăţilor, este cuibul scribi-
lor fugari, afară de unele ar-

ticole oficiale şi convocări.
Ca urmare, pînă ce nu va

fi eliminat din statutele U. 6c
L. articolul cu jurămîntul „de
conformitate" al ideologiei
scribilor fugari de teapa unui
Posteucă sau Novac, „o mai
entuziasmată activitate ...şi
o continuă bună înţelegere în-
tre toţi membrii" Uniunii şi
Ligii, exprimată de dl. Rusu,
nu va rămîne decît pe hî r -

tie.
Dl. Rusu, în aceeaşi vorbire,

s-a exprimat în favoarea lăr-
girii „activităţilor culturale" ca
parte dintr-un program ce ar
trebui adoptat de apropiatul
Congres naţional al Uniunii şi
Ligii.

Desigur că membrii care au
zidit societăţile vor agrea cu
acest ţel. De asemenea vor fi
de acord şi americanii de ori-
gină romînă care nu sint mem-
bri în vreuna din societăţile U.
& L., dar care sînt sincer do-
ritori de a vedea o lărgire a
activităţilor culturale în sînul
grupului nostru naţional.

Dar dl. Rusu ar trebui să
ştie că activităţile, mai ales
cele culturale, nu iau loc într-
(Vezi Sub Regimul Conformităţii,

pag. 4-a)

Intr-o Atmosferă Prietenească S-a Deschis Oficial
Expoziţia de Artă Populară Romîneascâ la Wash.

WASHINGTON, D. C.
In frumoasa capitală a patriei
noastre adoptive a fost primită
cu prietenia tradiţională a po-
porului american, o mică păr-
ticică din tezaurul creaţiei de
artă populară romînească.

Era numai firesc ca, înainte
de a-şi lua drumul înapoi spre
lăcaşul unde a fost şi continuă

a fi zămislită arta populară ro-1
mînească, să facă un popas de
cîteva săptămîni în faimosul
Muzeu de istorie naturală, u-
na din clădirile renumitei in-j
stituţii americane Smithsoni-j
an, aşezată maiestuoasă şi cu
demnitate, pe Constitution
Avenue Ia a I 0-a stradă. Timp
de cîteva săptămîni, pînă la
7 august, vizitatorul la acest
muzeu, fie că-i din Georgia,
S.U.A., sau din Georgia,- U.R.
S.S., va fi mai întii primit de
mîna, inima şi mintea creatoa-
re a fraţilor noştri de dincolo.

Căci, personalul de la Smith-
sonian Institution a avut acea
prezenţă de spirit şi gust ca
să-i dea creaţiei artistice po-
pulare romineşti intîietatea fră-
ţească, aranjind expoziţia în
admirabila galerie Foyer, unde
ochii vizitatorului se întîlnesc
îndată cu comorile ce se dega-
jă din această expoziţie.

Deschiderea oficială, în ca-
drul schimbului cultural dintre
patria noastră adoptivă Sta-
tele Unite ale Americii şi
patria noastră natală—Repub-

(Cont. în pac. 3-a)

Activităţile Electorale ale Grupurilor
Naţionale in Favoarea Lui Cari Stellato

DEARBORN, Mich.—Cam-
pania electorală a lui Carl
Stellato ia avînt. Un Comitet
al naţionalităţilor conduce o

activitate intensă pe toate tă-
rîmurile. Organizat cu cîteva
sâptămîni în urmă, Comitetul
naţionalităţilor se întruneşte
săptămînal, cu care ocazie se
raportează activităţile grupuri-
lor participante şi se plănuiesc
cele viitoare. lau parte 100
reprezentanţi de la vreo 1 2 na-

ţionalităţi din districtul 16
congresional şi o bună repre-
zentaţie de muncitori negri.
La aceste şedinţe iau parte şi
reprezentanţi ai diferitelor or-
ganizaţii din comunitate, aşa
că Comitetul naţionalităţilor
reprezintă comunitatea.

Interesul ce-1 poartă naţio-
nalităţile faţă de Stellato nu e

greu de înţeles. Acest condu-
cător sindical duce o campa-
'nie pe baza unui program care
corespunde cu interesele co-

munităţii şi ale naţiunii. Pro-
blema păcii, a sănătăţii pu-
blice, a bătrînilor, problema
şomajului şi cum ar putea fi
aleviat, îmbunătăţirea legii a-
sigurărilor sociale şi a compen-
saţiilor de şomaj, problema im-
pozitelor şi cum ar trebui sa
se reducă povara de pe spi-
narea oamenilor muncii şi mi-
cilor comercianţi, cit şi pro-
blema drepturilor civile, sînt
chestiunile pe care Stellato Ie
discută oriunde merge.

Pe de altă parte, oponentul
său, actualul deputat din al
16-lea district congresional nu
face nimic. In cei 10 ani cît
a fost în Congresul ţării, Le-
sinski n-a deschis gura.

Ed Pietrowski, secretarul
Comitetului naţionalităţilor, a
spus:

„Numai pentu că cineva a-
pasă pe butonul drept nu-i de
ajuns. Avem nevoie de un re-
prezentant care va iniţia pro-

(Cont. în pag. 3-a)

Erupţia- Vulcanului
Etna în Sicilia

CATANIA, Sicilia, Vul-
canul de pe Muntele Etna a
erupt cu o putere îngrozitoare.
Familiile ţărăneşti din această
regiune muntoasă, cuprinse de
panică şi amintindu-şi de erup-
ţia de acum 32 de ani. au luat-
o la fugă. O mie de ţărani şi-
au părăsit locuinţele ca să gă-
sească un adăpost în alte păr-
ţi-

Românul American
Vocea Avangărzii Democrate Romîne Americane

Exemplarul 10 Cents

Ultimele
Evenimente
din Congo

NEW YORK. Conform
deciziei Consiliului de Securi-
tate al Organizaţiei Naţiunilor
Unite, în urma apelului noului
guvern al noului stat indepen-
dent al Congo-ului, Dag Ham-
marskjold a trimis 2 I de ofiţe-
ri şi tehnicieni, sub direcţia
generalului suedez Cârl Carls-
son von Horn ca să ajute nou-
lui guvern să stabilească or-
dine.

Trupele, pe de altă parte,
trimise de Consiliul de Secu-
ritate, vor fi numai de la na-
ţiunile africane. Primele trupe
au şi sosit în Congo din Gha-
na şi Tunisia etc.

Premierul congolez Lumum-
ba a cerut guvernului Belgiei
să-şi retragă trupele, care au
provocat populaţia de baştină.
Guvernul Belgiei a refuzat.
Premierul Lumumba a rupt re-
laţiile diplomatice cu Belgia,
spunînd că există o stare de
război între tînăra republică şi
fostul stăpîn colonial belgian.
Sciziunea care a avut loc, cind
provincia bogată Katanga s-a
declarat autonomă de republica
Congo, a fost provocată de
foştii stăpîni coloniali. ~Prem-
ierul" Moise Tshombe al pro-
vinciei Katanga a admis că
Belgia i-a procurat trupe sub
pretenţie de a ~menţine or-
dine". In realitate toată aface-
rea tragică are toate indicaţiile
unei conspiraţii din partea foş-
tilor colonialişti, sperînd că o
să-şi menţină laba peste cea
mai bogată provincie în mine-
rale din Congo.

Ikeda, Noul Prim
Ministru Japonez

TOKIO, Japonia. Prim
ministrul Kişi, care a fost rănit
de un aderent al grupului po-
litic de dreapta reacţionar, şi-a
dat demisia. In locul lui a ve-
nit Hayato Ikeda, preşedintele
partidului liberal - democrat,
al cărui şef a fost Kişi. •

Forţele care s-au opus lui
Kişi sînt contra noului prim
ministru al Japoniei. Ikeda a
fost ministru de Comerţ Inter-
naţional şi de Industrie în fos-
tul cabinet al lui Kişi.

Cazul Avionului
RB-47 la Consiliul
de Securitate al NU

NAŢIUNILE UNITE, N. Y.
—Guvernul Uniunii Sovietice
a înaintat Consiliului de Secu-
ritate un protest contra guver-
nului Statelor Unite, în legătu-
ră cu avionul american RB-47,
care a fost doborît de patrule
sovietice, cînd a pătruns în
spaţiul aerian sovietic şi a refu-
zat să urmeze instrucţiile date
de patrulele sovietice.

Bătălia Electorală Intre Swainson, Hare si Connor7 5

Pentru Postul de Guvernator al Statului Michigan
DETROIT. Guvernatorul

adjunct (Lt. Governor) John
Swainson, care candidează pen-
tru postul de guvernator pe
lista partidului democrat în
Michigan şi-a întărit poziţia e-
lectorală, cind conducători sin-
dicali. reprezentînd 190.000
de muncitori, au hotărît să-l
sprijine pe Swainson in alege-
rile prime (primary) din 2 au-
gust. Hotărîrea aceasta a fost
luată în pofida „pactului de
neutralitate" adoptat de miş-
carea sindicală de stat, ca să
nu se pronunţe pentru nici un
candidat în alegerile prime,
deoarece toţi trei candidaţii
(Ed Connor, consilier munici-
pal, James Hare, secretar de
stat din Michigan şi Swainson)
sînt „prieteni ai muncitorimii*’.

Swainson e văzut ca per-
soana cea mai apropiată de
mişcarea sindicală şi de pro-
gramul ei.

Dl. Hare, înfuriat contra
conducătorilor care au r u p t
„pactul de neutralitate", i - a
acuzat că vor să distrugă par-
tidul democrat.

Cind Gus Scholle, preşedin-
tele de stat al lui AFL-CIO
din Michigan, a fost contactat
de ziarişti la congresul parti-
dului democrat din Los Ange-
les, unde e delegat, a spus că
nimeni n-a violat ţinuta orga-
nizaţiei sindicale, deoarece a-
ceia care s-au declarat în fa-
voarea lui Swainson au făcut-
o în mod individual, nu în nu-
mele organizaţiei.

Hotărîrea in favoarea d-lui
Swainson a fost luată la o a-
dunare organizată de Rusaell
Leach, preşedintele sindicatului
local nr. 155, UAW şi de Har-
ry Southwell, preşedintele sin-
dicatului nr. 174, UAW. Pre-
zenţi la adunare au fost vreo
80 de preşedinţi ai sindicatelor
locale.

Guvernatorul adjunct
Swainson a sugestionat ca le-
gea asigurărilor sociale să fie
modificată în aşa fel, ca be-
neficiile să corespundă mai
mult cu costul traiului. Swain-
son a indicat că sînt peste
600.000 de bărbaţi şi femei
in Michigan care au ajuns la

vîrsta de 65 de ani sau peste.

Problema bătrînilor, as p u s

Swainson, va fi una din pro-
blemele principale de care se

va ocupa, dacă va fi ales gu-
vernator.

Să Asigurăm o Participare Cît
Mai Bună la Picnicul din Akron!

Cu fiecare zi, prietenii din
Michigan se cugetă tot mai se-
rios la o participare cît mai
bună la Picnicul prietenilor
noştri din Ohio, care aranjea-
ză şi în anul acesta frumoasa
serbare cîmpenească în fo-
losul ziarului nostru „Românul
American" pe duminica de
7 august, la Akron.

Si fără a trece din vedere
faptul, că nici prietenii and i n
Michigan nu mai sînt „fecio-
ri şi fete tinere", se va găsi
un număr destul de frumos
sîntem siguri care vor fi
gata să ia povara drumului in
duminica de 7 august, ca să
ajute şi d-lor la reuşita acelei
serbări cîmpeneşti.
Si de ce? După părerea mea,

sînt două motive principale,
care, insă, duc la o singură
concluzie. Este prietenia ce s-
a închegat în rîndurile noas-
tre, în cursul anilor, prietenie
ce-şi are la bază convingerea
noastră comună in aceeaşi cau-
ză nobilă, de a depune efortul
nostru comun înspre înfăptui-
rea aspiraţiilor frumoase a 1 e
oamenilor din popor ale

întregii omeniri o lume cu
pace, prietenie şi frăţietate, as-
piraţii ce le întruchipează şi
pentru care se străduieşte zia-
rul nostru „Românul Ameri-
can" zi de zi, săptămînă de
săptărrtînă şi an de an.

Nădăjduim şi ar fi de dorit
ca şi fraţii şi prietenii din Ohio
să privească participarea d-lor
la picnicul de la Akron din a-
celaşi punct de vedere, sin-
gurul care corespunde cu ade-
vărul, şi să facă tot ce este
posibil ca să mobilizeze o cit
mai bună participare. Ar fi de
dorit ca fraţii şi surorile and i n
fiecare localitate se înţe-
lege aceea care-s mai conştii
şi mai responsabili de reuşita
acestei serbări—să se considere
ca un comitet, şi prin grai,
prin scris, prin telefon, să cau-
te să aducă la atenţia publi-
cului din Ohio serbarea ce va
lua loc la Akron, să-i invite şi
să se ofere a le înlesni partici-
parea. (Detaliile asupra locului
de picnic se vor da în viitor).

Nu e de loc prea de timpu-
riu a începe pregătirile serioa-
se pentru o participare cît mai
bună.

Unele Amănunte Despre Nou! Stnt Congo
Evenimentele tragice and i n

noul stat independent Congo
îşi au un izvor de unde a ve-
nit opresiunea la care au fost
supuşi congolezii de mulţi,
mulţi ani, întocmai ca şi alte
popoare de sub jugul coloni-
alismului.

Dacă cititorii ziarului nostru
îşi mai amintesc, independenţa
Congo-ului a fost aranjată la
conferinţa ~mesei rotunde" de
la Bruxelles, capitala Belgiei.
La acea conferinţă, guvernul
belgian a agreat faţă de
conducătorii partidelor politice
din Congo să acorde indepen-
denţa naţională Congo - ului

la 30 iunie, după cum s-a şi
intlmplat.

Conform acelui acord, noul
stat Congo are o structură uni-
tară, dar din cauza întin-
derii sale teritoriale, funcţiu-
nile cele mai importante vor
fi încredinţate autorităţilor
provinciale. Statul congolez, cu
o populaţie de 13 milioane,
are două camere legiuitoare:
Camera deputaţilor şi consi-
liile provinciale.

Pe baza datelor oficiale
complete, cel mai mare număr
de locuri in alegerile recente
—4l din 137—1-a căpătat par-
tidul ~Mişcarea naţională con-
goleza", in fruntea căruia e

cunoscutul om politic negru
Patrice Limumba.

—li-
statul Congo se întinde pe

o suprafaţă de 2 milioane 400
de mii kilometri pătraţi. Su-
prafaţa Congo-uJui este egală
cu teritoriul Indiei şi e de 80
de ori mai mare decît a Bel-
giei.

Congo e o ţară ~a vegetaţiei
veşnice, luxuriante, a păduri-
lor virgine, loc de baştină a
gorilelor şi rinocerilor4 *.

Cei I 3 milioane de locuito-
ri vorbesc diferite limbi. Cei
mai mulţi vorbesc limba ban-
tu, un grup numeros aparţine
triburilor mongo - ukunda, iar

alţii vorbesc limbile est-sud-
aneze.

„Cu sute de ani in urma, pe
teritoriul Congo-ului de astăzi
avea loc o dezvoltare indepen-
dentă a triburilor şi statelor
existente atunci to» bazinul flu-
viului Congo. Această evoluţie
a fost întreruptă de invazia co-
lonialiştilor europeni* 4

. (Flori-
an Jurca)

Bogăţiile Congo-ului
Ca să apreciem de ce au

fost ţinute popoarele africane
de atiţia amar de ani in sub-
jugare de către colonialişti şi
de ce rezistenţa la indepen-
denţă continuă şi azi, e de a-

(Cent. in pag. !*•)

Campania Electorală în Vederea
Celor Petrecute la Congresul
National al Partidului Democrat

9
Nu credem că sînt mulţi

care s-au aşteptat la numirea
altui politician democrat decît
senatorul Kennedy la candida-

Ky ' «f
' l v *

«@r .

JOHN F. KENNEDY,
candidatul P. D. pentru postul

de preşedinte al S. U. A.

tura postului de preşedinte al
Statelor Unite pe lista partidu-
lui democrat.

Surpriza, de data aceasta, a
fost numirea senatorului Lyn-
don B. Johnson la candidatura
postului de vicepreşedinte al
Statelor Unite. Cu toate că au
fost nemulţumiri în rîndurile u-
nor cercuri sindicale şi ale
poporului negru, mai ales în
Michigan, sîntem siguri, după
cum se şi poate vedea, că se
vor face ajustările necesare, cit
şi acomodările.

Tinînd seama că cetăţenii
ţării vor avea de afes in noiem-
brie între candidaţii principali
ai 'celor două mari partide
burgheze, dacă vrem să pri-
vim lucrurile în lumina realităţii
politice, este evident că cetă-
ţeanul american va trebui să

considere platforma celor două
partide respective şi felul cum
candidaţii propun să o tra-

ducă în viaţă. In această pri-
vinţă însă, e în puterea cetăţe-
nilor, mai ales în puterea miş-
cării sindicale, a poporului neg-
ru şi a celorlalte sectoare, a-
liate muncitorimii, să influen-
ţeze caracterul campaniei elec-
torale şi orientarea candidaţi-
lor. Dacă considerăm faptul că
mişcarea sindicală, conducerea
poporului negru şi alte forţe li-
berale au avut oarecare influ-
enţă în pregătirea şi formula-
rea platformei partidului de-
mocrat, deşi platforma se dis-
tinge şi prin trăsături confuze,
sîntem încredinţaţi că forţele
muncitoreşti şi aliaţii lor vor
putea împinge pe candidaţii
partidului democrat pe o linie
mai sigură şi mai corespunză-
toare intereselor naţiunii şi alo
coexistenţei paşnice în lume.

Sîntem convinşi în momen-
tul actual, fie că vicepreşedin-
tele Nixon rămîne candidatul
de preşedinte al partidului re-
publican, fie că Nelson Rocke-
feller e numit, că forţele libe-
rale ale ţării, acele forţe care
l-au ales pe decedatul FDR de
patru ori preşedinte, vor ră-
mîne în cadrul partidului de-
mocrat. Dacă candidaţii prin-
cipali ai partidului democrat
vor îmbrăţişa părţile cele mai
slabe ale platformei, dacă nu
vor duce o campanie viguroa-
să în spiritul părţilor mai libe-
rale ale platformei, se poate
ca o bună parte a alegătorilor
să se abţină de la votare.

Considerînd observaţiile de
mai sus, părerea noastră este

că cel mai de folos ar fi să ne
ocupăm de platforma partidu-
lui democrat.

Unele Observaţii Asupra
Platformei Partidului Dem.

Politica externă a Statelor
Unite, conform platformei P.
D., trebuie să fie concepută în
lumina unei lumi care-i în con-
tinuă transformare, o lume în-
făţişată cu transformări revo-
luţionare. Desigur că toţi iubi-
torii de pace vor agrea cu a-
ceastă orientare. Dar partea
negativă a acestei secţii de ba-
ză a platformei este că porneş-
te de la premisa că „toate re-
sursele noastre vor fi folosite
ca să ne opunem agresiunii co-
muniste*. Acest cîntec nu - i
original, ci porneşte de la con-
cepţia „de pe poziţii de for-
ţă“ a decedatului John Foster
Dulles.

Nu trebuie să aderezi la fi-
lozofia comunistă ca să te con-
vingi că a-ţi formula o politică
externă, care să ducă la do-
bîndirea unei păci trainice pe
baza unei concepţii false va
duce la o politică externă fali-
mentară, întocmai cum a dus
aceea a lui Dulles.

Vorbitorii la Congresul par-
tidului democrat, inclusiv
Kennedy, cit şi platforma, au
criticat politica externă a ad-
ministraţiei Eisenhower, au ci-
tat greşelile şi acţiunile din ul-
tima vreme care, în termeni
limpezi, n-au fost decît acţiu-
ni de agresiune împotriva U-
niunii Sovietice şi a lagărului
socialist în general, numai ca
să vină ei singuri prin plat-
formă—să repete aceleaşi con-
cepţii false. Să lăspundâ auto-

rii platformei, dacă vreun a-
vion sovietic sau al unui alt
stat socialist a pătruns In teri-
toriul ţării noastre, dacă vreun
avion sovietic s-a năpustit pes-
te vapoarele ţării noastre în
apele internaţionale ca să pu-
nă în primejdie vapoarele şi
echipajul lor? In loc de a satis-
face rămăşiţele mccarthiste din
P. D. sau pe acelea din P.R.,
platforma P. D. ar fi fost mai
puternică şi logică dacă t-ar fi
lepădat de calomniile la adre-
sa întregului lagăr socialist.

> Dacă vrem să negociem cu
cealăltă parte a lumii, pentru

(Cont. In pag. 4-a)

Ce conţine platforma parti'
dului democrat, votată la Con-
gresul naţional electoral din
iulie I960?

Deşi textul este extrem de
lung, el poate fi împărţit în
trei secţii: afacerile externe,
problemele economice şi socia-
ale, drepturile civile.

Luîndu-şi de călăuză con-
cepţia filozofică a marelui gin-
ditor american Thomas J e f -

ferson drepturile omului
în lumina timpurilor prezente,
platforma partidului democrat
recunoaşte că pericolul comun
pentru întreaga omenire este
războiul şi pericolul unui răz-
boi. „Astăzi spune platfor-
ma—3 miliarde de fiinţe ome-
neşti trăiesc în frică că vreun
act iresponsabil, o gafă (blun-
der), ar putea să ne arunce
pe toţi într-un cataclism nu-
clear, care ar lăsa în urma lui
oraşe în ruină, case distruse şi
pămîntul şi atmosfera otrăvite.

Platforma P. D. îşi propune
să lupte peiţtru o pace dura-
bilă, in care lumea să se bu-
cure de valorile universale ale
demnităţii umane, ale adevăru-
lui şi dreptăţii.

Pentru a realiza obiectivul
păcii, platforma recomandă sta-

bilirea unei agenţii naţionale de
pace în vederea plănuirii de-
zarmării şi toate celelalte faze
legate de problema păcii.

Cuba Acuză S.U.A.
de „Agresiune
Economică" la NU

HAVANA, Cuba. Guver-
nul Cubei a înaintat o cerere
Consiliului de Securitate al O.
N.U., prin care cere sâ se ia
in consideraţie ..acte de agre-
siune economică" din partea
Statelor Unite contra Cubei,
cit şi de ~intervenţie*'.

Secretarul de Stat H e r te r
susţine că guvernul Cubei ar fi
trebuit mai întîi să înainteze
acuzele contra guvernului ame-
rican la Organizaţia Statelor A-
mericane, ceea ce s-a şi făcut.


