
Numărul Şomerilor
A Crescut cu
1 Milion în lunie

WASHINGTON. Depar-
tamentul Muncii a raportat câ
numărul oamenilor lipsiţi de
lucru a crescut cu 1 milion în
luna iunie. Numărul şomerilor
sporeşte de obicei în iunie,
spune guvernul, din cauză că
absolvenţii din diferite şcoli
caută de lucru şi pentru că nu

' puţini învăţători şi profesori
umblă să găsească ceva de lu-
cru în timpul vacanţei ca să
cîştige cîţiva dolari. Dar anul
acesta, creşterea numărului de
şomeri a fost cu totul anorma-
lă. Conform raportului agen-
ţiei federale, numărul de şome-
ri a ajuns la 4 milioane 500
de mii.

Trebuie să se ţină seama şi
de aceia care lucrează numai

zile pe săptămînă şi de
faptul că cifrele guvernamen-
tale sînt extrem de conserva-
tive.

Mulţumeşte
Prietenilor

Anunţasem la timp că fra-
tele PAUL LUCACI din Dear-
born a fost internat la spital.
Aceasta e chestie de cîteva
săptămîni. Acum s-a reîntors
acasă. Să sperăm că se află
cu mult mai bine, pe deplin
bine. Ajuns acasă, ţine să
transmită pe această cale sin-
cerile sale mulţumiri prieteni-
lor care l-au vizitat şi încurajat
in timpul şederii sale la spital.

0 întrebare cu Tîlc Ridicată de
Un Fruntaş Sindical de la Dodge

Un sindicalist de la sindi-
catul nr. 3 Dodge, U A W-
AFL-CIO, pune o întrebare cu
tîlc in organul oficial „ Dodge
Main News'* al sindicatului lo-
cal din Hamtramck, Michigan.

De ce e necesar ca să se
convoace un congres special la
6 august, ca să se decidă pe
cine să se sprijine de preşe-
dinte al Statelor Unite în a-
legerile din noiembrie, după
ce congresele republican şi de-
mocrat au acţionat?

Ed Liska e sindicalistul, în-
trebîndu-se: „Avem noi oare
de unde alege? ‘‘

Liska nu vede de ce să se

cheltuiască atîţia bani, consi-
dered că vor veni vreo 2.000
delegaţi de la cele 900 de
sindicate ale uniunii automo-
biliste.

E evident că candidatul
Richard Nixon, vicepreşedin-
tele S.U.A., va fi candidatul
republicanilor. Se ştie, spune
Liska, că Nixon este un duş-
man al muncitorimii. Ca atare,
se ştie dinainte că muncitori-
mea nu va decide în favoarea
lui. Cît priveşte senatorul
John Kennedy, care va fi pro-
babil candidatul democraţilor,
mişcarea sindicală n-are de ce
să se bucure cu candidatura
lui. La urma urmei, vederile
lui Kennedy privitoare la mun-
citorime nu sînt prea încura-
jatoare. De asemenea se ştie
că Kennedy a fost unul din
legislatorii ţării care a ajutat
la pregătirea legii antimunci-

toreşti Landrum-Griffin. Da-
că Kennedy va fi ales, spune
Liska, ne putem aştepta la
multe promisiuni, dar la pu-
ţine măsuri legislative care să
fie de folos oamenilor mun-
cii.

La congresul special vor lua
parte cei 4 funcţionari de sea-
mă ai celor 900 de sindicate,
conducătorul organizaţiei de
educaţie politică a fiecărui
sindicat şi oricare alt funcţio-
nar al acestei organizaţii po-
litice.

Vor fi prezenţi la acest
congres candidaţii prezidenţia-
li ai celor două partide, nu-
miţi la congresele respective
în luna curentă, unde îşi vor
prezenta programul lor. După
aceea, delegaţii vor vota în
secret. Mandatul delegaţilor va
fi apoi înaintat de preşedin-
tele Reuther şi secretarul-ca-
sier Emil Mazey Consiliului
general executiv al lui AFL-
CIO la şedinţa din I 7 august,
care va avea loc la Chicago.
Consiliul va decide pe cine să
sprijine mişcarea sindicală
AFL-CIO.

Liska face aceste observaţii,
spunînd că nu vede de ce să
se cheltuiască atîţia bani acum
în astfel de circumstanţe,
mai ales că atîţia zeci de mii
de membri din UAW sînt fă-
ră lucru. De fapt, vreo 500.-
000 de membri din UAW
sînt sau şomeri, sau lucrează
numai cîteva zile pe săptă-
mînă.

Ce A Realizat Poporul Cuban Intr-un An prin Legea
Reformei Agrare Pusa în Efect de Guvernul Său

Acestea e al doilea articol şi
concluzia asupra realizărilor re-
formei agrare din Cuba.
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Expropierea companiei ame-
ricane United Fruit a început
cu o suprafaţă de 27 1.894 po-
goane de pămînt. Compania
va primi în schimb ca com-
pensaţie 6 milioane 118 mii
407 dolari. Această sumă
e bazată pe evaluarea stabilită
de companie, atunci cînd a so-
cotit taxele, deşi compania pre-
tinde acum 30 de milioane de
dolari compensaţie. '

Această expropiere a p ro -

dus o plăcere deosebită cuba-
nilor, nu numai pentru că-şi
amintesc de Guatemala. Nun-
ez Jiminez, directorul Institu-
tului naţional de reformă agra-
ră, într-un interviu la radio la
7 aprilie,, a descris astfel cir-
cumstanţele expropierii:

„Noi nu avem un steag cu
multe stele, ci un steag cu nu-
mai o singură stea. Ca urmare,
Cuba va plăti pentru pămîntul
companiei United Fruit pe ba-
za valorii sale reale. Noi vom
plăti 6 milioane de dolari. Nu
avem bani ca să plătim pentru
p&mîntul companiei United
Fruit decît cu obligaţii
(bonds). Bătută şi latifundiarii
care au spălat au furat
toţi banii".

Alte companii americane
vor fi şi ele afectate în curînd
de reforma agrară. 12 compa-
nii americane deţin în posesia
lor sau controlează 47,5 Ia su-
tă din pămîntul arabil pentru
zahăr, adică 2 milioane 900
de mii de pogoane de pămînt.

Datorită importanţei agri-
culturii, Institutul naţional de
reformă agrară a devenit cea
mai importantă agenţie a gu-
vernului deoarece activităţile
sale afectează aproape toate as-
pectele vieţii cubane. Printre
altele, Institutul are la credi-
tul- său următoarele:

9 A secat mlaştinile şi a
construit dramuri şi şosele.

• A distribuit mii de trac-
toare şi alte maşini agricole.

• A efectuat reimpăduriri.
9 A pus la dispoziţie cele

mai ieftine credite m istoria
Cubei.

• A efectuat o reformă în
industria pescuitului. (întoc-
mai cum ţăranii lucrau pămîn-
tul care n-a fost al lor, tot ast-
fel pescarii nu au avut bărcile
de care s-au folosit pentru pes-

• A procurat ajutor tehnic
ţăranilor care au căpătat pă-
mînt. La apelul Institutului
pentru experţi tehnici ca să se
ducă la ţară şi să contribuie
cunoştinţele lor tehnice, au ră-
spuns peste 200 de voluntari.

9 A stabilit şcoli rurale de
croitorie şi de tîmplărie.

9 A stabilit „prăvăliile po-
pulare", menţionate în primul
nostru articol din numărul tre-
cut al ziarului.
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Ce efect a avut această acti-
vitate asupra poporului cuban
ne spune directorul Nunez Ji-
menez al Institutului:

„Cei mai săraci ţărani au
fost aceia care trebuiau să plă-
tească cel mai muh pentru ne-
cesităţile vieţii. De pildă, pe
valea Toa, în provincia Orien-
te, o cutie cu lapte condensat
costa 40 centavos, în timp ce
la oraş, aceeaşi cutie costa nu-

mai 19 centavos. Tocmai în a-
ceste regiuni a stabilit Institu-
tul „prăvăliile populare". In
felul acesta nivelul de trai al
ţăranilor s-a îmbunătăţit simţi-
tor.

Un astfel de exemplu se poa-
te găsi Ia Belie. Acolo cărbu-
narii trăiau în condiţiile cele
mai rele. Noi am construit o
~prăvălie populară'*, coopera-
tive de cărbunari (charcoal -

burners) şi am eliminat inter-
mediarii (middlemen). Cinci
luni mai tirziu, cînd eu şi Fi-
del am fost acolo, am aflat că
în loc de alimentele consumate
înainte care au valorat 7 mii
de dolari, poporul consuma a-
cum alimente în valoare de 35
de mii de dolari. Ceea ce în-
seamnă că aceşti oameni au
fost atît de subhrăniţi (under-
nourished ) inainte îneît acum
mînîncă de cinci ori mai muh
cît mincau înainte".

Sub Regimul „Conformităţii”
(Cont. din pag. l-a)

un vid (vacuum), lipsite de
conţinut. Inspiră cele ce apar
în paginile ziarului ~Americ-
a*', sub direcţia d-lui Lucaci,
o activitate culturală corespun-
zătoare tradiţiilor culturale ale
grupului nostru naţional. Crede
dl. Rusu că alde Posteucă şi
Novac ar inspira lărgirea acti-
vităţilor culturale? Da, ei ar
lărgi activităţile şi le-ar îm-
pinge, dar după calapodul i-
deologiei lor de ură faţă de
tot ce-i cinstit printre romînii
americani, faţă de măreţele
contribuţii culturale ale fraţilor
noştri de dincolo.

Pentru dl. Lucaci şi pentru
ideologii de care se inspiră—
Trifa—Posteucă-Novac—, cul-
tura este identificată chiar cu
această triplă alianţă sinistră,
absolut străină de romînii a-
mericani.

Renaşterea şi înflorirea cul-
turii populare din patria nata-
lă, ca şi modestele aspecte cul-
turale ale rominilor americani,
care au clădit prin jertfele lor
societăţile de ajutor şi cultură,
este literă moartă.

Ce tragedie a căzut pe ca-
pul romînilor americani, cînd
în paginile organului oficial al
Uniunii şi Ligii, nici nu se po-
meneşte de izvorul cultural al
maselor romine americane, ni-
ci nu se pomeneşte despre ge-
niile culturii de ieri şi de azi

ale neamului din care ne tra-
gem!

Ce ruşine, cînd se permite
ca în organul oficial al U. &

L. să se cultive numai ura con-
tra fraţilor noştri de dincolo şi
faţă de realizările lor enorme
pe toate tărîmurile vieţii, in-
clusiv cele culturalei

Crede dl. Rusu
că alde Posteucă şi
Novac, foşti co -

mandanţi în ţGarda de Fier
fascistă, ar inspira pe romînii
americani? Nu ne vine a crede
că dl. Rusu şi alţii ca d-lui,
vechi membri şi conducători ai
societăţilor din Uniunea şi Li-
ga ar agrea cu ideologia şi
„cultura** foştilor şefi gardiş-
ti. Si dacă aşa stau treburile,
oare n-ar fi la loc ca atît dl.
Rusu, cît şi alţi vechi membri
şi conducători ai U. fit L. să
se exprime limpede cum înţe-
leg d-lor să lărgească activită-
ţile culturale în societăţi, atîta
timp cît organul oficial al U.
& L. rămîne în mina ideologi-
că a d-lor Lucaci, Posteucă şi
Novac, cu Viorel împingînd
„în umbră"?

Read It Past It On

To Your Friends, And

Get Them To Subscribe

Românul American

Conquests of the Pole
—"—w

l>Bpi On April 6, 1909, the Americon flog was
raised over the North Pole—goal of ages

», J of exploration. Admiral Robert Peary is
fâfgvmSjri credited for this discovery after spend-
flr lnßp ing .years exploring the Arctic.

Today, practically onyon. ton

'A & iweyp over the Northern route

r of Peary and the Nautilus crew.
O/ *\r* vtff .> Air France has pioneered the
J*/ V““k'V* first i# l between los
Ikw'“ l" Angeles and Paris, and Paris

V to Tokyo via Anchorage, new
S y l*'"dr trails across the Polar regions

||jn of 32,000 feet. |f

Eichmann A Acţionat în Qweit ca
Trimis al Bancherului Hitlerist
Abs, Gonsierul Lui Adenauer

Miniştrii din guvernul din Bonn şi bancherul na*

zist HERMAN ABS, nu numai că i*au ajutat lui
Eichmann vreme de ani de zile să se eschiveze de la pe*

deapsa ce i se cuvine, dar l*au angajat ca reprezentant al
instituţiilor guvernului Adenauer şi al concernelor vest-
germane, la societăţile petrolifere din principatul Qweit.
Agenţia de presă a Germaniei de răsărit A.D.N. care re-
latează această ştire, subliniază că „asasinul evreilor, in-
tra şi ieşea din palatul şahului din Qweit, Abdalla Salim,
ca reprezentant al Bonn-ului. El a primit această sarcină,
cu toate că cei care l-au trimis ştiau că, din 1945, Eich-
mann este căutat ca criminal de război".

EICHMANN a dus de cî-
teva ori tratative în Qweit ca
reprezentant al societăţii „Gla-
zenler Benzin'* care este
condusă de fostul bancher
hitlerist şi actual consilier a
lui Adenauer, Herman Abs.

Herman Abs, este cel care
a avut grijă ca Eichmann să
fie ascuns pînă în 1950 şi să
i se facă hîrtiile pe baza că-
rora să fie trimis în numele
unui concern pe care-1 con-
duce, peste hotare. După cum
se ştie, criminalul de război
Abs, a vizitat anul trecut Is-
raelul ca oaspete al societăţii
de despăgubiri „Silumim" şi
a fost primit de ministrul Fi-
nanţelor Levi Eşkol cu care
a purtat tratative. In acea pe-
rioadă, gruparea parlamentară
comunistă a ridicat în Kneset
chestiunea scandaloasă a vizi-
tei lui Abs în Israel, iar de-
putatul M. Sneh a prezentat
comisiei financiare a Knesetu-
lui, documente care dovedesc
trecutul nazist al lui Herman
Abs.

★ ★ ★
ABS, nu este însă singura

persoană oficială din Bonn,
care i-a ajutat lui Eichmann.
Actualul Ministru al Transpor-
turilor în guvernul Adenauer,
—care ~ca şi Eichmann, a fost
membru al partidului nazist—-
l-a desemnat deasemeni . pe
fiorosul criminal de război, să
reprezinte peste hotare intere-
sele unei întreprinderi vest-
germane.

,

ADENAUER SI COLEGII
SAI OBERLENDER ET

COMP.
ASA CUM au relatat şti-

rile agenţiilor de presă, după
acuzaţii|e aduse asasinului hit-
lerist de la Lwov, Adenauer
a fost obligat să se despartă
de colegul Oberlender.

Părerea de rău a cancelaru-
lui e atît de mare încît, chiar
după ce a luat o asemenea ho-
tărîre contrarie dorinţei sale,
se sileşte să salveze cit mai
poate din aparenţe. Si iată
cît de bine izbuteşte. (Re-
producem exact cuvintele lui
Adenauer, rostite la Clubul
presei vest-germane) : ~Fireşt-
e, Oberlender a fost naţio-
nal-socialist. A fost chiar cu
totul de partea cămăşilor
brune, dar el s-a împotrivit
persecuţiilor sîngeroase N-

aţi mai auzit parcă asemenea
cuvinte? Nu le-a mai rostit
oare şi Goering la Nurenberg.
clnd se apăra şi arunca vina
~persecuţiilor sîngeroase'* asu-
pra lui Himmler?-

★ ★ ★
ADENAUER, care ştie prea

bine că, o dată cu Oberlen-
der, nu s-a terminat lista co-
legilor săi naţional - socialişti
din guvern, justiţie, poliţie,
Bundeswehr (etc. etc.), decla-
ra cu aceeaşi ocazie că, deşi
oamenilor politici vest-germa-
ni trebuie să li se ceară să
fie „curaţi**, totuşi, „nu se
poate îngădui sub nici o for-
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Folk Art from Rumania Exhibition Praised for Its
'Superb Technical Skill* and Beauty of Colors
By (he Smithsonian Institution

Press Service
WASHINGTON, D. C.

Bold designs, vivid colors, and
superb technical skill character-
ize the exhibition “FOLK ART
FROM RUMANIA” which is
on view at the Natural History
Building, Smithsonian Institu-
tion through August 7, 1960.
The formal opening took place
on Friday, July 15, at 4:30
p.m. under the sponsorship
of the Honorable George Ma-
covescu, Minister from the Ru-
manian People’s Republic.,
This exhibition of 17th, 18th,
and 19th century folk art se-
lected from Rumanian mu-
seums and collections was
brought to the United States
by the East-West Cultural Ex-
change Program of the De-
partment of State and is being
circulated by the Smithsonian
Institution Traveling Exhibition
Service at the request of the
Department of State. It was

first shown at the American
Museum of Natural History in
New York City.

¥ ¥ ¥

THE RICH national heritage
of Rumania's folk art is well
represented in this exhibition
by colorful costumes and em-
broideries, rugs, ceramics,
icons, and musical instru-
ments. Photomurals of pic-
turesque villages and buildings
create a realistic setting for the
display. A reconstructed room
from a cottage in the district
of Transylvania is also includ-
ed to demonstrate how the ob-
jects on display are used. In
it two women sit spinning,
dressed in their elaborate cos-
tumes.
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THE RUMANIAN 1ove of
decoration is nowhere more
apparent than in textiles and
embroideries. The fabrics,
woven carpets have for centu-
are richly embroidered with
geometrical, plant, and figure
designs.
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RUMANIA’S fine hand-
woven carpets have for centu-
ries earned international re-
spect for her craftsmen. The

compositions, the balance in
the distribution of decorative
elements, and the harmonious
color schemes are the result
of the experience of genera-
tions. The carpet weaver in-
herits an “ornamental gram-
mar,” whose most abstract
geometrical forms have a pre-
cise meaning, such as “D a y-
break" and “Tree of Life.’*
When repeating these tradi-
tional designs the weaver var-
ies the basic pattern in each
carpet, so that each rug is
unique. The designs are some-
times reminiscent of Oriental
carpets, especially in the dis-
trict of Oltenia.
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RUMANIAN CERAMICS
reflect the elegant shapes of
the Greco-Roman tradition, re-
calling the days when Ruman-
ia’s territory was a Roman pro-
vince. Pottery for daily use is
usually unglazed, and often
decorated with designs made

by a comb or brush while the
clay is still wet. Pottery for
decoration is brightly ornamen-
ted and covered with a trans-
parent glaze.

Included in the exhibition
are examples of the great va-
riety of musical instruments us-
ed by the Rumanians to play
their folk music. Most of their
melodies are gay and lively,
inviting the guests to dance
and make merry. Pipes are the
favorite instruments, and some
may have as many as 23 tubes.
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IN INTRODUCING the ex-
hibition, Dr. Harry L. Shapiro
of the American Museum of
Natural History states: "The
Rumanian examples in the cur-

rent exhibition are particularly
precious both because they
come from one of the great

folk arts and also because
their survival to our day allows
us to see the full extent of
such an art.”

mă ca ei să fie doborîţi unul
după altul *.

Schroeder (ministru de In-
terne al R. F. G.), Speidel
(general N.A.T.0.) şi alţi
mulţi ca ei, pot dormi liniş-
tiţi: cancelarul veghează!

(Glasul Poporului Israel)

Force Against Cuba May Please
The Oil Tycoons, But Peaceful
Settlement Is Sole Solution
IF Governor Nelson Rocke-

feller and the Pentagon had
their way, our Marines and
paratroopers would be occu-
pying the entire island of Cu-
ba, and the Cuban people
would no longer be masters
in their own house.

Drew Pearson, in his syndi-
cated column, related that the
Joint Chiefs of Staff advised
President Eisenhower “to crack
down on Cuba with military
force before it’s too late. They
recommended the use of Ma-
rines and paratroopers to take
over the entire island.’’

So far the State Depart-
ment has opposed this shock-
ing recommendation, but Sec-
retary of State Herter’s sug-
gestion is no better. Mr. Her-
ter urged instead “that the
United States endeavour to
persuade the Pan American
Union to intervene in Cuba
with a joint ' Pan American
force.”
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THAT ROCKEFELLER
should recommend force in or-
der to preserve his oil and
other interests in Cuba and
other Latin American c o u n-
- is understandable, even
though it’s against the best in-
terests of our country. The oil
tycoons and heads of other
trusts have always utilized the
power of the Government for
their own selfish ends regard-
less of the interests of our
country or the rights of the
people of other* lands. How-
ever, there is something wrong
in Washington when the Joint
Chiefs of Staff take their cue
from Big Business interests •
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WHATEVER one might
think of the Cuban govern-
ment, it is the government
elected and wanted by the
Cuban people. The sooner our
Government abandons the
concept of intervention and
approaches its tasks with re-
gards to Cuba and other Lat-
in American countries from
the point of view of the good
neighbor policy, the better it
will be for our own country’s
prestige and interests.

It seems to us the St. Louis
Pqst-Dispatch approaches the
question more realistically and
certainly more patriotically
when it states:

“It is perhaps too late to re-
consider Cuban relations. But
it is not too late to consider
those relations in the light of
relations with the rest of Latin
America. If there is any lesson
in Cuba, it is that the United
States has not fully appreciat-
ed the deep desire of Latin
Americans for economic free-
dom and progress.” (Quoted
by the N. Y. Times, July 17,
1960.) ;

IT IS ALSO rather strange

that the people in the State
Department do not rely on
some previous experience and
lessons with regard to USA-
Latin American relations. Dur-
ing the Mexican land and oil
expropriations, we were in the
same boat. There were forces
that advocated force against

the Mexican government. But
in Mexico City was U. S. Am-
bassador Joseph Daniels who
had the vision to see what was
what in Mexico. The
American oil tycoons at that
time complained to the State
Department that Ambassador
Daniels was not support-

ing them.
♦ ¥ ¥

THE LATE DANIELS ev-
en ignored the orders sent to
him by the Secretary of Stata,
Cordell Hull, because he was
convinced the State Depart-
ment did not know all the facts
and was paying too much at-
tention to the American oil
tycoons. Ambassador Daniels
sent informative notes to the
late President Franklin D.
Roosevelt who supported Dan-
iels. We know now that had
Mr. Daniels failed in his real
job as Ambassador of the peo-
ple of the United States, there
would have been no good
neighbor policy.

E. DAVID CRONOM, in
his book, “Josephus Daniels in
Mexico," The University of
Wisconsin Press, reviewed in
the Book Section of the New
York Times lafct Sunday,
says: “Daniels' objections, de-
lay and generally independent
course had effectually sabotag-
ed the State Department’s plan
for a stern public rebuke of
Mexico. His actions were clear-
ly insubordinate. Yet in Dan-
iels’ defense, it should be not-
ed that he was convinced the
department was not sufficient-
ly aware that its course would
likely lead to an open break
between Mexico and the
United States.”

The American historian Hu-
bert Herring, who reviewed
Mr. Cronom’s book for the N.
Y. Times, concluded by saying
that Josephus Daniels “made
more friends for the United
States than anyone ever had
before ...”

Would it be expecting too
much to have the. State De-
partment draw the proper les-
sons concerning present USA-
Cuba relations from the late
USA Ambassador Josephus
Daniels' conduct towards Mex-
ico >

—Observer

Unele Observaţii Asupra
Platformei Partidului Dem.

(Cont. din par. l-a)

a salva şi întări pacea în aceas-
tă eră a atomului, pentru a crea
posibilităţile unei vieţi abun-
dente, paşnice şi liberale, atun-
ci ar (i bine să ne lepădăm de
vechiul limbaj provocator.

Platforma P. D. consideră
comerţul mondial ca o condi-
ţie esenţială păcii şi promite
că această activitate va fi lăr-
gită. Promite că va efectua
schimbări în ce priveşte imi-
grarea, problemele naţionalită-
ţilor şi a refugiaţilor, eliminind
discriminările care abundă a-
cum.

~In spiritul tradiţiei jeffer-
soniene spune platforma
recunoaştem şi salutăm mişca-
rea irezistibilă a revoluţiei
mondiale pentru o viaţă mai
bună. Noi vom identifica po-
litica americană cu valorile şi
ţelurile sale *. ,

Partidul democrat îşi pro-
pune să ajute toate popoarele
care luptă pentru independen-
ţă. toate ţările slab dezvoltate;
promite că va restabili politica
de bună vecinătate a deceda-
tului Franklin D. Roosevelt şi
va întări cooperarea politică,
economică şi culturală a „co-
munităţii atlantice**.

Platforma acceptă competi-
ţie cu lumea socialistă pe căi
paşnice, dar susţine că ideolo-
gia comunistă va da greş, pen-
tru că « sterilă, in timp ca »-

deologia capitalistă va cîştiga
contestul, pentru-că e creatoa-
re. Nu credem că cineva ar fi
atît de naiv ca să creadă că
conducerea capitalistă din sî-
nul P. D. ar prezenta altă icoa-
nă.

Platforma se pronunţă pen-
tru schimburi culturale, perso-
nale şi comerciale cu lumea
socialistă. Platforma P. D. dă
dovadă de obscurantism şi a-
roganţă în acelaşi timp. cum
am mai indicat, cînd spune că
se opune admiterii R. P. Chi-
neze în Organizaţia Naţiunilor
Unite şi stabilirii de legături
diplomatice-cu o ţară de peste
650 de milioane- S-ar putea în-
treba: admiterea fascistului
Franco e O. K. ? Aceasta e al-
tă contradicţie a platformei,
care scoate la lumină, fie ne-
sinceritatea conducerii P. D. în
ce priveşte profesiunea de pace
şi criticile aduse administraţiei
Eisenhower sau capitulare în
faţa forţelor reacţionare din
sînul P. D.

Platforma promite toată
cooperarea la ONU şi reco-
mandă o utilizare mai efecti-
vă a agenţiilor specializate ale
ONU în vederea promovării
dezvoltării economice şi sociale
mondiale.

(In numărul viitor ne vom
ocupa de £ţcţia economică in-
ternă a platformei P. D.)«
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