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

(Cont. din par. l-a)

lira Populară Romîna, a a-
vut loc vineri în I 5 iulie la o-
rele 4,30 p.m., in mijlocul u-
nui public numeros de oficia-
li ai ambelor guverne, diplo-
maţi .şi' oameni de rînd,. cît şi
oameni de artă.

Dr. Kellog de la Smithson-
ian .Institute a deschis ceremo-
niile ofic'ale, bineventînd pu-
blicul şi subliniind frumuseţea
expoziţiei artei populare ro-
mîneşti. Ca preşedinte al des-
chiderii oficiale a introdus pe
dl. Vasile Pungan, primul se-
cretar ul Legaţiei R. P. R. şi
charge d’affaires, dl. ministru
George Macovescu fiind în Ro-
mania.

Dl. Pungan, într-o dicţiune
clară engleză, a adus aprecie-
rile personalului legaţiei, per-
sonalului de la Smithsonian In-
stitute, pentru felul cum au a-
ranjat această expoziţie, cît şi
publicului numeros, care a par-
ticipat la deschiderea oficială.

Reprezentantul Romîniei, ca
şi ceilalţi vorbitori, a subliniat
importanţa schimburilor cultu-
rale între ţări şi popoare ca cel
mai efectiv mijloc pentru o mai

bună cunoaştere mutuală şi
pentru o înţelegere între po-
poare, cît şi pentru îmbunătă-
ţirea relaţiilor internaţionale.

Dl. Pungan a amintit de ex-
poziţiile şi concertele ameri-
cane în Romînia şi de succe-
sele lor.

Reprezentantul Re p u -

blicii şi-a ex-
primat speranţa că şi în viitor
popoarele american şi romîn
vor avea posibilitatea de a avea
şi alte schimburi culturale, care

să ducă la o mai bună înţele-
gere între cele două popoare.

Remărcile d-lui Pungan au
fost călduros aplaudate.

Ambasadorul Lacy de la
Departamentul de Stat, însărci-
nat cu schimburile culturale în-
tre Est şi Vest, a scos la iveală
talentul artistic al poporului ro-
mîn. arătînd că exemplele în-
făţişate în Expoziţia de artă
populară romînească în capita-
la patriei noastre adoptive re-
prezintă o continuitate de 2.-
000 de ani a culturii populare
romineşti. Diplomatul ameri-
can a lăudat frumuseţea artei şi
destoinicia meşteşugărească a

poporului romîn, exemplifica-
tă prin această expoziţie.

Dl. Lacy a arătat că schim-
burile culturale intre ambele
noastre popoare contribuie fie-
care în felul său specific la o
înţelegere reciprocă, exprimîn-
du-şi speranţa că aceste schim-
buri se vor înmulţi, în benefi-
ciul ambelor popoare.

Ambasadorul Lacy a adus
mulţumiri şi aprecieri excepţio-
nale Legaţiei Republicii Popu-
lare Romîne pentru cooperarea
de care a dat dovadă în legă-
tură cu pregătirea acestei Ex-
poziţii de artă populară romi-
ncasei.

Publicul a salutat remărcile
ambasadorului Lacy cu aplaude
entuziaste.

Ultimul vorbitor a fost dl.
Washburn de la agenţia de in-
formaţii a Statelor Unite, care
a arătat că e numai natural ca
Expoziţia de artă populară ro-
mînească să-şi fi găsit adăpos-
tul în Smithsonian Institution,
deoarece ea este depositul cul-
turii americane. Si ce-i mai
mult, patria noastră adoptivă
reprezintă fuziunea culturilor
multor neamuri. Ca şi and - nii
Pungan şi Lacy, dl. Washburn
a subliniat importanţa schim-
burilor culturale, arătînd că ele
sînt de mare folos spre o cu-
noaştere mutuală şi spre o în-
ţelegere mai bună. Reprezen-
tantul american a amintit şi d-
lui despre expoziţiile americane
în Romînia în 1958 în diferite
oraşe, spunînd că aau fost pri-
mite cu mare apreciere din
partea poporului romîn. De a-
semenea, succesul expoziţiilor
americane arhitectonice şi a o-
perelor poetului Whitman etc.
au fost asigurate prin coopera-
rea obţinută de la reprezentan-
ţii guvernului R. P. Romîne.

Dl. Washburn şi-a conclus
reţnărcile, exprimîndu-şi încre-
derea că schimburile culturale
între patria noastră adoptivă şi
patria noastră natală vor fi lăr-
gite.

Remărcile d-lui Washburn
au fost mult apreciate. In gru-
puri sau individual, persoanele
s-au oprit la fiecare secţie a
expoziţiei, comentînd cu mare
interes cele meşteşugite de ge-
niul creator al poporului ro-
mîn.

Seara a avut loc o recepţie
în frumoasele saloane ale Le-
gaţiei R. P. Romîne, unde dl.
Pungan şi d-na au primit pe
invitaţi cu ospitalitatea tradi-
ţională romînească. E de prisos
a mai aminti că un public nu-
meros a apreciat bufetul ales
cu bucatele gustoase şi cu bău-
turile romîneşti, întreţinindu-se
într-o atmosferă cu adevărat
prietenească.

H. Făinaru

Veşti Bune de la Surorile
Care Vizitează Patria Natală

de MARIA MILA
Nu mă pot stăpîni să nu vă

împărtăşesc şi d-voastră, sti-
maţi cititori şi prieteni, bucu-
ria ce m-a cuprins la primele
veşti primite de la surorile şi
prietenele noastre bune, Maria
Dumitru, Ana Podgorean şi
Paraschiva Simion, despre că-
lătoria cărora scrisesem la ple-
carea lor în vizită în patria na-
tală.

Tocmai am telefonat şi vor-
bit cu fratele Nick Dumitru şi
l-am întrebat dacă a primit ce-
va veşti de la Mary. Da, am
primit o scrisoare în săptămîna
aceasta, miercuri, mi-a răspuns,
iar eu curioasă, l-am întrebat ce
noutăţi sau veşti are?

—Scrie bine, mi-a răspuns

Guvernul Italian,
Tambroni, pe Cale
de a Demisiona

ROMA. Guvernul minori-
tar de dreapta Tambroni este

pe cale să demisioneze. In locul
lui va fi un nou guvern de
coaliţie, care va îmbrăţişa gru-
pările politice conservatoare,
republicanii, liberalii şi socialiş-
tii de dreapta saragtaişti (du-
pă conducătorul SaTagat). Cu
toată pretinsa coaliţie, nici a*,

cest guvern nu va reprezenta
poporul italian, pentru că par-
tidele cele mai mari comu-
nist şi socialist al lui Nenni—-
nu vor fi incluse în noul gu-
vern. E adevărat că noul gu-
vern va fi pe placul cercurilor
imperialiste, dar nu pe placul
poporului italian. Mai mult În-
că, acest guvern nu va fi în
stare să rezolve problemele cu
care e confruntat poporul.

fratele Dumitru. Scrie că i-a gă-
sit pe toţi bine, au ce le tre-
buie, prăvăliile slnt bine apro-
vizionate cu alimente, cu stofe
de calitate fot aşa de bună ca
şi aici. Îmi spune că prietena
Dumitru a făcut călătoria de
la Bucureşti la Tîrgu Mureş,
la sora d-ei, cu avionul, ca să
economisească din timp.

L-am întrebat dacă ştie ce-
va de surorile Podgorean şi
Simion, dacă ele au scris, şi mi-
a spus că da ...că au scris
şi ele bine şi printre altele îmi
spune că sora Simion a scris
că toate rudeniile d-ei au aş-
teptat-o la gară la Sibiu, şi se
vorbeşte căci cînd se va duce
în Cnşolţ (mi ştiu dată e co-

muna natală a dlnsei sau a
fratelui Simion), dar • vorba
că întreg satul s-o aştepta la
gară.

Vă închipuiţi, dragi prieteni,
ce înseamnă o astfel de mani-
festaţie din partea celor dra-
gi ai noştri de acasă. Dorul,
care de zeci de ani a fost în-
ăbuşit in sufletele rudeniilor
noastre, datorită distanţai e-

norme ce ne desparte, dragos-
tea unui popor liber, izbucnesc
în toată puterea lor intr-o a-

devărată iubire frăţească, aşa
cum numai i acei de acelaşi
sînge simt şi ştiu să se mani-
feste. E smgele, care, oricîţi
ani ar trece, apă nu se face!

lată de ce e bine ca vizitele
să fie încurajate . . . ele fiind
prilej de reîmprospătare a dra-
gostei frăţeşti, de o cunoaştere
cît mai bunîţ.ş poporului frate
de ~acasă “

şi a realizărilor sale.
popor ce ţinteşte mereu spre
ţeluri tot mai frumoase—o via-
ţă îmbelşugată, cu pace şi fră-
ţieţata ?

,
,

Candidatul Young
$e Intretine9

cu Detroitenii
DETROIT. Candidatul

Coleman A. Young pentru poe-
tul de consilier municipal al
Detroitului este bine primit in
cercurile sindicale şi civice din
Detroit.'

II găsim în sălile sindicate-
lor locale, unde i se dă cuvin-
tul să vorbească membrilor
despre programul său; îl găsim
la şedinţele parohiilor, la pe-
trecerile cimpeneşti ale grupu-
rilor naţionale şi la biserici.

Fostul secretar al organiza-
ţiei sindicale Detroit CIO
Council (acum fuzionată cu
AFL) reprezintă interesele
muncitorimii, ale poporului ne-
gru şi ale grupurilor naţionale.
L de părere şi cei care au
ocâzia să-l asculte sînt de a-
ceeaşi părere că a venit
timpul ca Consiliul Comun
(Common Council) al Detroit-
ului să nu fie prea încărcat cu
reprezentanţii băncilor şi marii
industrii.

Cine - i CANDIDATUL
YOUNG >

Young e un fost membru al
Scolii de Meserii Ford, lucrind
apoi la fabrica F*ord Rouge, pî-
nă ce un informator (stool
pigeon) l-a plrît că e un organi-
zator sindical. Pentru activită-
ţile sale sindicale, muncitorii 1-
au ales în nenumărate rînduri
la posturi de răspundere, ul-
timul fiind secretar executiv al
lui Wayne County şi Detroit
CIO Council.

Pentru a tăia din numărul
celor fără lucru, Young reco-
mandă ca să se reducă săptâ-
mina de lucru, însă fără tăie-
rea plăţii. De asemenea, reco-
mandă ca să se construiască
locuinţa ieftine de către gu-
vern, fără discriminări, drumu-
ri şi şcoli, pentru ca să se facă
faţă lipsurilor existente şi pen-
tru a crea de lucru Ia zeci de
mii de oameni care sînt azi şo-
meri. Un astfel de program ar
fiân beneficiul pooprului şi ar
contribui la ptfce în lume.

i Ocupîndu-se de brutalităţile
poliţiei contra greviştilor şi
contra populaţiei de culoare,
Young propune o Comisie de
cetăţeni care să se ocupe de a-
ceastă stare de lucruri în o-
raşul Detroit.

Considerînd că ţînt azi 46
de mii de familii pe lista celo-
ra de asistenţă publică, candi-
datul Young susţine că trebuie
să se pună capăt sistemului fo-
losit de politicieni, care forţea-
ză pe şomeri să lucreze pe un
salariu de sclăvie, care este şi
contra uniunilor. Dînsul reco-
mandă ca toţi şomerii să se
bucure de compensaţii de şo-
maj pe tot timpul cit sînt fără
lucru, aşa cum e acum în An-
glia şi Franţa. 41

Sediul central al lui Cole-
man A. Young este la I 10 E.
Hancock, colţ cu John R. Se-
diul e deschis de la orele 9 di-
mineaţa pînă seara tîrziu. Ce-
tăţenii doritori să aleagă un a-
devărat candidat al poporului
să vină la sediul lui Young şi
să ajute, prin distribuirea lite-
raturii şi colectarea de ajutor
financiar pentru campania sa
electorală. Alegerile prime
(primary) sînt la 2 august.

Ne-am împlinit şi Trecut Chiar
Peste Cota de 5 Mii de Dolari

încrederea exprimată în ra-
portul ce l-am dat de la pic-
nicul nostru din Michigan, că
se vor găsi prieteni de-ai zia-
rului care ne vor ajuta cu cei
22 dolari care ne-au lipsit la
data aceea de a îndeplini suma
de 5 mii de dolari ce ne-am
luat să strîngem pentru ziar,

s-a realizat, căci un număr de
prieteni din Detroit, Califor-
nia, Texas, New York şi alte
părţi, care au citit rîndurile
acelea, au făcut posibil înde-
plinirea şi trecerea chiar peste

ţinta ce ne-am luat.
Avem pe prietenul G.P.R.

din Texas, care de îndată ce a
ajuns acasă şi-a trimis obolul
d-lui, căci ne vine a crede că
a fost în vacanţă sau a lipsit
de acasă, cînd scrie, chiar pe
cec—~cît ce am sosit la Dal-
las'*. Este apoi prietenul loan
Ulich din California, care de
asemenea a voit să ajute zia-
rul înspre îndeplinirea ţintei
sale. Intîmplarea a făcut că î
întîlnit Un Bun Romîn şi. prie-
ten al oamenilor muncii, căci
ne vine să credem că şi dîn-
sul şi-a cîştigat traiul vieţii
prin muncă cinstită, căruia i-a
dat cîteva numere din ziarul
nostru, căruia i-a povestit des-
pre vizita făcută de fratele
Ulich în patria natală în vara
trecută, ajungînd cu povestea

să-i vorbească şi de ziar, de
situaţia financiară şi de faptul
că ziarul a condus o campanie
pentru fonduri, şi că ar mai
trebui 22 dolari ca să o înde-
plinim. Bunul Prieten i-a dat
fratelui Ulich 20 de dolari ca
să-i trimită ziarului.

Să trăieşti, prieten nou al
ziarului, pentru gestul and - tale
generos şi conştiu, şi sperăm
ca în curînd să te putem nu-

măra şi pe d-ta printre citito-
rii regulaţi ai ziarului nostru I
Mulţumim de asemenea frate-
lui Ulich pentru efortul con-
ştiincios ce l-a depus, şi ara
aprecia dacă fraţii din Califor-
nia ar depune un efort mai

energetic şi în ce priveşte răs-
pîndirea ziarului, acum că s-a
mărit numărul romurilor ame-
ricani în statul d-lor.

Extindem mulţumirile noas-
tre la toţi donatorii.

M. Mila

Presa Engleză Cere
Un Control Riguros

LONDRA. întreaga pre-
să engleză a cerut guvernului
Macmillan să insiste asupra u-
nui control riguros în ce priveş-
te zborurile avioanelor ameri-
cane de pe bazele militare ale
Statelor Unite din Anglia.

Se Cer Unele Desluşiri Conducerii U. & L
Continuînd studiul nostru cu

privire la rapoartele Uniunii şi
Ligii şi ziarului ~America” gă-
sim, conform procesului ver-
bal de la şedinţa Comitetului
executiv al Uniunii şi Ligii din
9 aprilie 1960, următoarele in-
formaţii asupra ziarului „Ame-
rica”:

• Pînă la sfîrşitul anului
1959, funcţionarii au predat
administraţiei ziarului „Amer-
ica” suma de 28 de mii 617
dolari şi 99 de cents din fon-
dul mortuar.

• La sfîrşitul anului 1958,
funcţionarii U. & L. au pre-
dat tot din fondul mortuar,
administraţiei ziarului „Ame-
rica”, suma de $15,330,26 Că-
dică |5 mii 330 de dolari şi
26 de cents).

• In durata anului 19 5 9,
funcţionarii Uniunii şi Ligii ne
informează mai departe, tot pe
calea procesului verbal „Pro-
bă După Registre TANARUS rial
Balance December 1959”,
că au colectat pentru ziarul
„America” suma de $12.1 11,-
25, dar au predat administra-
ţiei ziarului suma de $20.617,-
38. Asta înseamnă că au pre-
dat ziarului cu $8.506. 13 mai
mult, bani luaţi din fondul
mortuar. Nefiind de ajuns, s-
a mai avansat ziarului „Amer-
ica” încă o sumă de $4,781,-
*o.

_

•

Recapitulînd, găsim că din
cotizaţiile lunare administraţia
ziarului „America” a primit
suma de $12. 1 I 1,25, dar func-
ţionarii U. & L. au predat ad-;
ministraţiei suma de $20.617,-
38, adică cu $8.506,13 mai
mult. In 1959 s-a avansat ad-
ministraţiei ziarukii „America”
suma de $4781,60. La 1 ianu-
arie 1959, ziarul „America” a
avut un deficit de $15.330,26»
Tinînd seama de cele de mai
sus. reiese că la 1 ianuarie
1960, ziarul „America” s-a gă-

sit cu un deficit de $28,617,-
99.

* * v

Dacă se consideră venitul din
cotizaţiile lunare de la societă-
ţi, deoarece nu poţi fi mem-
bru dacă nu plăteşti pentru
ziar, dacă se socotesc venitu-
rile de la anunţuri fi reclame
comerciale, care ocupă cel mai
mare spaţiu din ziar şi venitu-
rile de la calendare, plus con-
tribuţii ce vin de la diferite
petreceri organizate pentru zi-
ar, cum se explică că Uniunea
şi Liga trebuie să contribuie
atîţia bani din tondul mortu-
ar?

E adevărat că Comitetul ex-

ecutiv, ca şi controlorii, au a-
probat rapoartele. Totuşi, nu
sînt îndreptăţiţi membrii so-
cietăţilor la unele explicaţii, ca

să ştie cum se conduce munca
la administraţia ziarului, cine
e responsabil pentru ce, dar în
mod desluşit şi detailat, ca
membrii să înţeleagă?

a * • r

IN ACELAŞI raport se spune
că s-a investit suma de $12.-
170,00 pentru acţiuni
(stocks), dar nu se indică de
la ce firmă sau întreprindere •-

au obţinut aceste acţiuni, dacă
se plătesc dividende în fiecare
an şi cît s-a colectat pînă a-
cum. De asemenea nu se in-
dică valoarea acţiunilor pe pia-
ţă sau la bursă la sfîrşitul anu-
lui 1959. Nu sînt membrii so-
cietăţilor Uniunii şi Ligii în-
dreptăţiţi să ştie?

Se menţionează de asemenea
că s-a împrumutat societăţii
„Carpatina” din Cleveland su-
ma de $1.500, societăţii Bi-
ruinţa din Warren, Ohio suma
de $41.050 şi societăţii Graiul
Românesc din Ontario suma de
$l4 500.72.

Nu s-a indicat în ce împre-
jurări s-au făcut aceste împru-
muturi şi nici o clarificare cu
privire la garanţia lor. Se pre-
supune că împrumuturile la ul-
timele două societăţi au fost
făcute pentru construcţia celor
două săli noi, dar societatea
Carpatina n-a putut clădi o no-
uă sală cu $1.500 , , %

Dl. Hare Indosat de Clubul
Democrat Romîn American

LANSING. MicK. Secre-
tarul de stat James M. Hare,
candidat pentru poetul de gu-
vernator pe lista partidului de-
mocrat, şi-a exprimat aprecie-
rea faţă de Clubul Democrat
Romîn American, pentru că
clubul a hotărît să susţină can-
didatura d-sale tn alegerile
£>rime (primary) flin 2 au-
gust, cînd, printre candidaţii
democraţi pentru postul de gu-
vernator va fi numit acela care

va obţine cele mai multe vo-
turi ca ai candidele tn alege-
rile finale din noiembrie.

Intr-o scrisoare adresată d-
lui Harry Oltean, preşedintele
clubului, dL Hare a spus că
speră să cîştige candidatura în
alegerile din 2 august cu aju-
torul grupurilor naţionale ..cere
au dat dovadă de un puternic
ataşament la principiile demo-
cratice americane",

Românul American

Science, Health- and glou

Grasshopper* ate up $200,000,000 V* y|j 1|
worth of crops in the Midwest in 1 874. \\j jTn'sr4lV
Hunger and economic ruin were com-
mon on the farm and in the town when ' jj.\
p*,ti otlacktd crops in Ihoi* days

A major element of un- y
*/rtW V v certainty has been taken out of

f \ food Production.

People in the United States now hove an abundance of wholesome
foods. The UN's Food ond Agriculture Organization will soon
launch a world-wide Crusade Against Hunger to urge under-
developed countries to odopt Western farm prpctices, including
the proper use of agricultural chemicals.

Science is the fcnowledfl# ot how to do things

Vă Dorim Călătorie Plăcută
şi Reîntoarcere cu Bine Acasă

Un telefon de la fratele
Nick Dumitru ne aduce o altă
veste bună, despre plecarea în
vizită, în patria natală, a bi-
necunoscutului şi bunului nos-
tru prieten VASIDE PUIA, cu
reşedinţa . la Lansing, Michi-
gan. Sînt mulţi zeci de ani de
cînd fratele Puia şi-a părăsit
locurile natale şi ne Închipuim
nerăbdarea şi emoţia de care
va fi cuprins, ca să-şi mai vadă

odată pe cei dragi şi locurile
copilăriei. Prietenul F\na a ple- 1
cat miercuri, în săptămîna a-
ceasta, iar joi, dacă toate au

mers bine, au plecat, printre
alţii, prietena MARIA SABO
din Detroit şi fratele MARIN
ALEXANDRU de la Cleve-
land. La toţi vă dorim cea mai
plăcută călătorie şi reîntoarcere
cu bine fi cu impresii plăcute
din patria natală.

fim 3un eii

Privind Desfăşurările la
Congresul Partidului Dem.

de MARIA MILA

Vâ mărturisesc, dragi cititori, că am sosit cu vreo I 5 minute
mai tîrziu ca de obicei la servici—joi dimineaţa în 14

iulie—şi aceasta se datoreşte (aptului că „am fost'* via apa-
ratului de televiziune—pînă după ora 2 spre dimineaţă la Con-
gresul Partidului Democrat, ţinut la Los Angeles.

Si aceea n-a fost singura seară că am urmărit cu interes
dezbaterile acestui congres, ca să văd cum privesc aceşti politi-
cieni situaţia în care se găseşte ţara noastră în zilele acestea şi
ce perspective au pentru viitor, şi cum privesc situaţia lumii
întregi, căcr este ştiut că la astfel de ocazii, cind se întrunesc
să-şi aleagă candidatul partidului pentru capturarea puterii po-

litice a ţării, stnt ei gata să-şi dea
arama pe faţă, să arate situaţia ţă-
rii şi a lumii aşa cum este—nepolei-
tă—, ca urmare a politicii dusă de
Administraţia acum la putere. Prin
urmare, la astfel de ocazii, noi, po-
porul, putem afla adevărul, direct
„din gura calului *.

Criticile Aduse de Democraţi

Vă întreb, mai cu seamă pe
acei care aţi ascultat la vorbirile
rostite la congres sau aţi urmărit
rapoartele din ziare, vă întreb, în
faţa noianului de critici grave aduse
de democraţi Administraţiei Eisen-
hower, mai poate oare cineva săELEANOR ROOSEVELT

acuze ziarul nostru câ critică conduita sau politica ţării în
anumite faze?

• Democraţii au criticat starea actuală de şomaj, cu mi-
lioane de oameni şi familiile lor ducind lipsă m cea mai bogată
ţară din lume.

• Democraţii au criticat Bpsa de şcoli şi faptul că învă-
ţătorii sînt slab plătiţi, şi lipsa de facilităţi suficiente de recrea-
ţie pentru tineretul ţării.

• Democraţii au criticat atitudinea Administraţiei faţă
de cetăţenii bătrini şi lipsiţi de mijloacele financiare de a pu-

tea răspunde lipsurilor medicale cu care îi încearcă bătrîneţea.
• Democraţii au criticat Administraţia prezentă pentru

acumularea surplusului de alimente, în magaziile guvernului,
surplus ce se urcă la multe miliarde de dolari, şi care putre-

zeşte în magazii, în timp ce e destulă lipsă chiar aici în ţara

noastră, iar popoare întregi, în alte părţi ale lumii, se zbat în
ce mai neagră mizerie şi sînt sflşiate de boh.

Pe tema politicii ezterae. democraţii au criticat nenumă-
ratele greşeli ale Administraţiei Eisenhower, care au dus la
pierderea prestigiului ţării noastre; democraţii au criticat risi-
pa de miliarde de dolari, daţi în toate părţile ca „foreign
aid“, care în loc să ajute la ridicarea economiei ţărilor respec-

tive şi la îmbunătăţirea nivelului de trai al popoarelor acelor
ţări, a menţinut la putere şi a întărit mina unor dictatori tero-
rişti, iar din partea acelor popoare ne-am atras numai ură,
cum s-a dovedit mai pronunţat în ultimul timp.

1 Ducă Poporul Ar Vorbi

Acestea sînt numai „o picătură în ocean*' faţă de cîte s-

au spus, faţă de critica adusă de democraţi. Acum democraţii
îşi propun să vină în faţa poporului american—în durata cam-
paniei înainte de alegerile din noiembrie să ne spună că
ei vor îndrepta această stare de lucruri, că democraţii au oame-
ni să conducă destinele ţârii noastre spre o mai bună înţelegere
a lipsurilor poporului şi a aspiraţiilor sale de pace şi prietenie
cu restul popoarelor lumii.

După cum am văzut eu cele ce au luat loc la Los Angeles,
nu încape nici o îndoială că dacă poporul american—,,the
grass roots" —ar fi fost îngăduit să-şi aleagă omul cel mai po-

trivit pentru această mare responsabilitate, l-ar fi ales pe

Adlai E. Stevenson, fostul guvernator al statului Illinois. Si
dorinţa poporului, pornită din convingerea că Stevenson este

candidatul cel mai nimerit să ajungă să conducă ţara, a izbuc-
nit ca lava unui vulcan în spaţioasa sală a congresului şi în
afară, copleşind prin surprindere participanţii la congres, cît
şi audienţa la televiziune.

Aceeaşi convingere profundă şi-a exprimat-o şi fostul
senator Celler din New York şi chiar cu mai vădită pledoaîe
d-na Eleanor Roosevelt, cînd au susţinut candidatura lui Ste-
venson. Cu atîta convingere şi emoţie relata d-na Roosevelt şi
pleda cu delegaţii la congres, că in faţa situaţiei în care se
găseşte ţara noastră, avîndu-se în vedere rolul ţării noastre în
relaţie cu alte popoare şi cu aspiraţiile de pace şi înţelegere cu
alte naţiuni, Adlai Stevenson este omul mai pregătit să poată
răspunde unei asemenea responsabilităţi. Pledoarea doamnei
Roosevelt a fost zadarnică, căci maşinăria politică—şi nu po-

poral—îşi spusese cuvîntul, asigurind alegerea candidatului John
F. Kennedy. (In împrejurările în care se aleg candidaţii, pe
sprinceană, favoriţii maşinăriilor politice, e la loc să ne între-
băm dacă s-ar putea spune că acOştia sînt aleşii poporului, sau
că In ţara noastră poporul îşi alege preşedintele . . . ) .

Activităţile Electorale ale Grupurilor Naţionale
(Cent. 4lu pag. l-a)

grame, atît în Congresul ţării,
cil şi in comunitatea de unde
vine, ca să ajute acest mare
district al nostru, unde tint
atîţia oameni fără lucru. Avem
lipsă de un reprezentant care
să se pronunţe şt si acţioneze
pentru pace şi prietenie intre
popoare44

.

„Nu uitaţi a adăugat Pie-
trowski—ci acesta e un dis-
trict cu multe naţionalităţi,
principalul grup fiind cel po-
lonez, care vor relaţii de prie-
tenie între patria noastră Sta-
tele Unite şi patria natală sau
de origini. Lesinski se opune
la aceste idei democratice şi
de pace, El este ua aderent al
„războiului rece'*.

Cu privire la drepturile ci-
vile, O spus Pietrowski, Lezin-

ski lasă mult de dorit. Acum
doi ani, cînd o delegaţie de
muncitori de la Ford s-a dus
să-i ceară să iniţieze legislaţie
împotriva discriminărilor mino-
rităţilor naţionale, Lesinski a
spus că el se opune la legisla-
ţie federală FEPC.

Cu privire la proiectă! de
lege Forând sau la alte proiec-
te similare, care ar permite bă-
trlnilor să aibă îngrijire me-
dicală, Lesinski s-a opus, spu-
nînd că e „prea costisitor şi
că asta e „medicină socializa-
tă“.

lată pentru ce şi mişcarea
sindicală din Michigan a refu-
zat să-l mai sprijine pe Lesin-
ski.

Comitetul naţionalităţilor a-
nunţă • mare adunare popu-
lară electorală pe 23 iulie în

•ala cea mare şi nouă a sin-
dicatului Ford 600, 10550 Dix
Aveau*, în Dearborn, unde *e

aşteaptă să fie 1.000 de per-
soane. Cu această ocazie se

va servi o cină pentru 1 do»
lar. I

O ediţie specială de 4 pa-
gini (tabloid) e acum în preţ

gătire pentru o distribuţie do
masă în districtul al 16-lea
oongreskmal. Sperăm că la a-
dunarea de sîmbătă seara din
21 iulie vor participa un nu-
măr frumos de romîni america-
ni, mai ales din districtul al
16-lea.

Răspîndiţi Ziarul
„Românul American'1

;

Abona ţi-vi la EH
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