
Mesaje Venite
la Masa Comună
a Prietenilor
Nicolae
Dragi Fraţi şi Surori,
Stimaţi Prieteni,

Vă dorim la toţi Nicolăii via-
ţă lungă cu sănătate, ca împreu-
nă să continuăm a munci pen-
tru cauza păcii şi înfrăţirea po-
poarelor în întreaga lume.

Regretăm foarte mult că nu
putem fi cu d-voastră astăzi,
dar gîndul nostru este la ser-
barea aceasta tradiţională, ini-
ţiată de prietenii Nicolae, pen-
tru a ajuta ziarul nostru ~Rom-
ânul American’*, îndrumăto-
rul şi inspiratorul nostru spre
şi mai mult efort în lupta pen-
tru o lume şi viaţă fără necazu-
ri şi griji.

Sîntem siguri că şi d-voastră
care participaţi la această ser-
bare gîndiţi ca şi noi, ca să
mergem înainte spre realizarea
dorinţei fiecăruia, de a avea
pace în lume şi o viaţă cu bel-
şug şi înfrăţire.

Vă salutăm cu drag pe toţi
şi toate,

Spiru şi Margareta Papas

(Un cec de $lOO a însoţit
mesajul fratelui şi sorei Papas).

* * *

Stimaţi Prieteni şi Prietene,
Regret că nu pot fi cu d-

voastră duminică în 4 decem-
brie, din cauză că nu mă simt
tocmai bine, dar sper că de
Anul Nou vom fi împreună.
Alătur un cec de $ I 00.

Cu bine,
Marin Alexandru

* # *

Dragi Prieteni Nicolae,
Am primit frumoasa invitare

la serbarea ce o aranjaţi pe
ziua de 4 decembrie. Distanţa
mă reţine de a fi cu d-voastră,
dar alătur donaţia de $25. Vă
zic: Să trăiască toţi care spri-
jinesc ziarul ~Românul Ameri-
can". j ---team

Cu salutări frăţeşti,
Toma Grecu

* * a
Stimaţi Prieteni şi Oaspeţi
la Serbarea Nicolăilor,

Dorim petrecere cu veselie
la toţi care sînteţi prezenţi la
serbarea prietenilor Nicolae.
Vă asigurăm că şi noi ne vom
gîndi la d-voastră, căci distan-
ţa ne împiedică de a putea fi la
serbare. Alăturăm un cec de
$lOO şi zicem la toţi prietenii
şi prietenele şi la toţi Nicolăii:
Să trăiţi cu toţii!

Familia Nicolae şi
s Maria Cătană

❖ * #

Dragi Fraţi şi Surori,
Dorim ca serbarea prieteni-

lor Nicolae să fie cu succes.
Totodată, dorim sărbători feri-
cite la toţi prietenii ziarului, şi
d-voastră veselie frumoasă,
fraţilor 1

Familia Chester
* *

Dragi Prieteni,
Primiţi salutul nostru pentru

serbarea de ziua numelui Ni-
colae. Alăturăm o mică donaţie
de $2O pentru ziarul nostru

~Românul American", ziarul
fiind atît de necesar grupului
nostru naţional, li dorim mu|t
succes, şi d-voastră petrecere
veselă, ani mulţi şi sănătate.

Familia Nick şi
Helen Graor

# * *

Dragi Prieteni,
Noi primim ziarul aici la

coasta vestică numai a doua
săptămîna după ce apare ziarul
de sub tipar. M-am tot uitat să
văd dacă Nicolăii îşi serbează
Sn anul acesta numele, credeam
că au uitat de serbarea lor tra-

diţională, dar am văzut că şi
de data aceasta fac treabă bu-
nă în 4 decembrie.

Vă doresc petrecere frumoa-
să la toţi care sînteţi prezenţi,
iar noi, prietenii de aici, o să
închinăm şi noi un „brandy"
în sănătatea voastră la toţi, ai-
ci la coasta Pacificului. Alătur
un cec de $lO.

Moise Cândea

Românul American
Vocea Avangărzii Democrate RonţM) Americane,
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Congresul Poate Legifera
Suptamîna de 30 de Ore
de Lucru în Noua Sesiune

Se spune în mod deschis că
la inaugurarea preşedintelui
Kennedy vom avea peste 6
milioane de oameni fără lu-
cru. Prima acţiune a noului pre-
şedinte şi a noului Congres al
Statelor Unite ar putea fi toc-
m ai introducerea şi vo-
tarea legii de 30 de ore de lu-
cru, fără reducerea salariului.

Noua sesiune a Congresului
nu va trebui să se gîndească
la un veto din partea preşe-
dintelui, cum a fost cazul în
sesiunea trecută după termina-
rea congreselor naţionale elec-
torale ale celor două partide—-
republican şi democrat, deoa-
rece preşedintele şi majorita-
tea Congresului sînt din acelaşi
partid.

In mod foarte simplu, pen-
tru a face săptămîna de 30 de
ore de lucru, legea ţării, e
nevoie numai de un amenda-
ment la legea salariilor şi orelor
de lucru (Wages and Hours
Act), consistînd dintr-un sin-
gur scurt paragraf. In plus. se
cere un paragraf suplimentar
care să prevadă urcarea sala-
riului minim pe oră cu o trei-
me, pentru ca salariile să nu
poată fi reduse.

G/t un început, Congresul ar
putea modifica legea Walsh-
Healey din anul 1937, ca toate
contractele guvernului cu în-

treprinderi private să conţină o

clauză care să prevadă săptă-
mîna de 30 de ore de lucru şi
cu 50 procente mai mult pen-
tru orele suplimentare în ex-
ces de 30 de ore.

Se naşte întrebarea: care
sector al societăţii ar putea
influenţa Congresul ca să a-
greeze la propunerile de mai
sus? Răspunsul, care nu tre-
buie căutat mult, este mişcarea
sindicală AFL-CIO. Este cea
mai potrivită organizaţie, caie

ar putea mobiliza, nu numai
pe membrii sindicali, ci şi pu-
blicul în general, aliaţii natu-
rali ai muncitorimii. Mişcarea
sindicală este cea mai potrivi-
tă nu numai pentru că are cei
mai mulţi membri în Statele
Unite, ci şi pentru că rostul ex-
istenţei sale este de a ajuta
pe muncitori să-şi cîştige un
trai cumsecade.

Cruciada Muncitorimii
Nu încape nici o îndoială că

o campanie lansată de AFL -

CIO pentru săptămîna de lu-
cru de 30 de ore, fără reduce-
rea salariului, ar angaja cu en-
tuziasm armata milioanelor de
şomeri. Poporul negru, care
este totdeauna victimă a dis-
criminărilor în lucru, muncito-
rii negri fiind cei dintîi să fie

(Cont. în par. 3-a)

Feriti-vă de Şarlatanii Care
Vă Promit, Lecuirea Artritei

Sînt I I milioane de ameri-
cani care suferă de boala ar-
tritei. Si din cîte ştim, nu ex-
istă vreun leac cunoscut ca a-
tare. Cu toate acestea se gă-
sesc şarlatani care storc de la
bolnavi de artrită 250 de mi-
lioane de dolari pe an, pentru
aşa-numite leacuri, dar care nu
sînt leacuri de loc.

Redăm mai jos unele infor-
maţii obţinute dintr-o broşură
pregătită de „Public Affairs
Committee of New York", în-
titulată „The Arthritis Hoax—

$250.000.000 în Fraud and
Fallacies". Broşura poate fi
obţinută, trimiţînd 25 de cents
la comitetul de mai sus, a

cărui adresă este: 22 E. 38
st., New York 16, N. Y.

★ ★ ★
Bolnavii care suferă de ar-

trită sînt cei mai exploataţi din-
tre toate victimele bolilor din
ţară noastră. Ei cheltuiesc pes-
te 250 de milioane de dolari
în fiecare an pentru medica-
mente, tratamente şi altele,
care n-au nici un efect asupra
bolnavilor de artrită. De fapt,
în marea lor majoritate, medi-
camentele şi tratamentele sînt
fără nici o valoare şi costisitoa-

re. Unele din ele sînt chiar
primejdioase bolnavilor.

Cîteva exemple vor ilustra
cele de mai sus.

• In statul Texas, grupuri
nenumărate de bărbaţi şi femei
au stat în mine abandonate de
uraniu, ore şi zile întregi. Fie-
care a plătit cîte 10 dolari pe
zi pentru privilegiul de a ră-
mîne în umiditatea minei, cu
scopul de a absorbi „radiaţii
lecuitoare".

• In statul California, mulţi
bolnavi de artrită cu cumpărat
pentru 300 de dolari „atomo-
troane". Peste întreaga ţară,
bărbaţi şi femei înghit „apă
iradiată", înghit mari cantităţi
de alimente „lecuitoare", chel-
tuiesc sume enorme de bani
pentru tampoane umplute cu
„minerale radioactive" şi pen-
tru medicamente costisitoare,
fără nici o valoare.

Medicina Nu Cunoaşte
Pînă Azi Vreun Leac

Pentru Artrită
Sînt în Statele Unite peste

I I milioane bolnavi de ar-

trită. Această boală, mai mult
ca oricare altă boală, cauzează
mai multe dureri şi infirmităţi.

(Cont. în paz. 3-a)

Preferă Să Se Dea Fee Şcolilor
din Sud Declt Să Fie Integrate

ATLANTA, Ga. Avoca-
tul James Venable, într-o vor-
bire la o adunare de klanişti,
a spus că soluţia cea mai e-
fectivă la integrarea şcolilor
este de a le închide, sau de
a le da foc.

Natural, klaniştii au aplau-
dat ca nebunii. Adunarea a
fost organizată de „U.S. Klan
şi „Knights of the Ku Klux
Klan'*.

Avocatul Venable de la
Stone Mountain, a avut tupeul
să declare cele de mai sus,

fără ca vreo agenţie guverna-
mentală să fi luat acţiune con-
tra acestui aţîţător la incendii.
Inchipuiţi-vă ce s-ar întimpla

unui simplu muncitor, dacă s-
ar exprima astfel, deşi unui
muncitor nici prin gînd nu i-ar
veni să facă astfel de declara-
ţii care se potrivesc mai mult
unei mentalităţi naziste decît
unuia care are pretenţii a fi
şi avocat şi american de baş-
tină.

Venable a mai propus ca

cele 1 59 de judeţe ale statului
Georgia să fie reduse la 60 şi
împărţite în aşa fel ca fiecare
judeţ să aibe de două ori mai
mulţi cetăţeni albi decît negri.
Incidental, klanistul a jurat că
se va supune Constituţiei Sta-
telor Unite, cînd a absolvit ca
avocat.

Succesul Strălucit al Maestrului
George Georgescu la Cleveland
Dacă n-am putut lua parte la neuitatul con-

cert al Orchestrei filarmonice din Cleve-
land de la Severance Hall, condus de maes-
trul George Georgescu, dirijorul Orchestrei

■ jysn
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MAESTRUL GEORGE GEORGESCU

Un Interviu cu Maestrul Georgescu
CLEVELAND, Ohio.—Cri-

ticii muzicali ai ziarelor and i n
Cleveland au consacrat arti-
cole informative şi interviuri
maestrului George Georgeşcu,
dirijorul Orchestrei Filarmonice
din Bucureşti, cu ocazia Sosi-
rii d-sale la Cleveland pentru a
conduce două concerte ( I şi 3
decembrie) a Orchestrei filar-
monice din Cleveland.

(Cu toate că concertele au
fost deja susţinute, dăm (esenţa
interviului criticului ziarului
Cleveland Plain Dealer din 29
noiembrie, care a parvenit zia-
rului nostru după apariţia nu-
mărului trecut, deoarece unele
informaţii. Tor interesa şi pe'

cititorii noştri).
Ethel Boros, criticul < muzical

al ziarului „Cleveland Plain
Dealer", scoate la ive>lă că
maestrul George Georgtescu a
dirijat probabil pe o -durată
mai lungă aceeaşi orchestră ca
oricare alt dirijor de seamă din
lume, deoarece maestrul con-
duce orchestra din Bucureşti de
40 de ani, tocmai aceea pe
care maestrul însuşi a infiimţat-
o în 1920. I

Ethel Boros ne informează,
după cum e indicat şi în jarti-
colul din secţia engleză a ziaru-
lui nostru, că maestrul Geor-
gescu a introdus publicului mu-
zical din Cleveland compo-
ziţia „Trei dansuri romînetşti"
a compatriotului d-sale, Theo-
dor Rogalski. Pe lîngă această
compoziţie, maestrul a inclus
în cele două concerte. Simfo-
nia „londoneză" a compozito-
rului Haydn, nr. 104, şi „Via-
ţa unui erou" de cunoscutul şi
genialul compozitor vi e n ,e z,
Richard Strauss.

Criticul muzical ne informea-
ză că maestrul e însoţit de so-
ţia d-sale, o femeje foarte a-
tractivă, care-1 asistă pe maes-
tul Georgescu. Maestrul
Georgescu şi George di-
rijorul permanent al Orchestrei
simfonice din Cleveland, se

cunosc de mulţi ani, de cînd a-

mîndoi au fost asociaţii lui
Richard Strauss. Amîndoi au
studiat sub Nikisch la Berlin
în aceeaşi vreme. Maestrul
Georgescu a informat pe Ethel
Boros că a studiat toate com-
poziţiile marelui compozitor
Richard Strauss chiar cu com-
pozitorul.

Dirijorul Georgescu e de 73
de ani, dar arată cu o duzină
de api. mai tînăr, spunîndu - ne
că soţia sa atractivă, care vor-
beşte englezeşte, îl însoţeşte în
toate călătoriile sale,/ pentru
că e prea frumoasă ca să o lase
acasă. Georgeştii au o fiică de
15 ani, Johanna.

Sînt Vnai bine de 30 de ani

de cînd maestrul a vizitat Sta-
tele Unite. Criticul muzical
spune că maestrul Georgescu
este înzestrat de un umor stră-
lucit.

* Ethel Boros ne mai infor-
mează, că maestrul Georgescu
& condus in nenumărate rîndu-
ri Orchestra filarrtronică and i n
Bucureşti în compoziţia lui
George Szell „Variaţii pe o

temă originală", dar care com-
poziţie n-a fost încă auzită la
Cleveland.

Sezonul Orchestrei filarmo-
nice din Bucureşti începe în oc-
tombrie şi se isprăveşte în iu-
Ue. cu 6 săptămîni alocate în
flecare toătfihă, pentru repeti-
ţii, înaintea începerii fiecărui
nou sezon muzical.

Orchestra din Bucureşti e
compusă din 1 1 0 membri, care
se bucură de o vacanţă de 45
de zile. Afară de membrii mu-
zicali, orchestra are un cor de
150 membri, o orchestră se-

parată populară de 70 de per-
soane, din cei mai distinşi so-
l'şti ai Romîniei muzicale.

Filarmonica din Bucureşti vi-
zitează adeseori uzine, unde
muncitorii plătesc ca să audă
orchestra, raportează Ethel
Boros în interviul ei cu maes-
tru] Georgescu.

Maestrul Georgescu va con-
duce orchestrele filarmonice din
Philadelphia, Baltimore şi
Washington, cum de fapt, zia-
rul nostru a anunţat cu cîteva
numere anterioare.

PAUL MOONEY, criticul
muzical al ziarului „Cleve-

land Press", în darea de sea-
mă asupra concertului Orches-
trei din Cleveland din I de-
cembrie, spune:

„Un maestru romîn de 73
de ani a fost aclamat la Seve-
rance Hall aseară pentru felul
cum a dirijat compoziţii con-
temporane şi tradiţionale.
George Georgescu a condus
pentru prima oară „Trei dan-
suri romîneşti" (în Statele U-
nite—R. A.) de compatriotul
său şi apoi a conclus progra-
mul cu „Viaţa unui erou" de
Strauss.

Rogalski, care a murit cu 6
ani în urmă, a compus lucrarea
de inspiraţie folcloristă, în
1951. Este o compoziţie care

te atrage prin înşăşi vioiciunea

orchestrală. Ea este mai expre-
sivă decît ..Rapsodia romînă'"
a lui Enescu, şi-ţi aminteşte de

Dânsul săbiilor** lui Catchatu-
rian şi de nuanţele lui Aaron
Copland şi Morton Gould, da-
că ar fi să se facă astfel de
comparaţii *. (Cei doi din ur-

mă sînt faimoşi compozitori a-

mericani—R. A.).

..Insă în această privinţă
continuă criticul ziarului
Cleveland Press—este o ne-
dreptate ca să se eticheteze o
lucrare atît de remarcabilă şi
de reală probitate. E cu totul
posibil ca compoziţia lui Ro-
galski să umbreze în timp pe
aceea a lui Enescu.

Cu toată aroma ei orientală,
caracterul compoziţiei, şi e ce-
ea ce-i dă vioiciunea unică, es-
te inspiraţia exotică folcloristă
romînă. Dansurile din Sibiu,
Macedonia şi Valachia i - au
servit ca structură a compozi-
ţiei. Dar ce a făcut Rogalski
cu ele în plenitudinea coloritu-
lui orchestrării constituie secre-
tul farmecului compoziţiei.

Admis!uni le
D-lui Dug
Hammarksjoid

NAŢIUNILE UNITE, N. Y.
—Dag Hammarskjold, secreta-
rul general al O. N. U., a in-
format Adunarea Generală a
O.N.U. că prim ministrul Re
publicii Congo, Patrice Lu-
mumba, este tratat în mod
„neuman" de huliganii colone-
lului Mobutu. Hammarskjold a
spus că a telegrafiat preşedin-
telui Kasavubu să ia măsuri
ca să se înceteze cu astfel de
samavolnicii, de care adminis-
traţia O.N.U. poartă şi ea răs-
pundere.

Raportînd despre felul cum
e tratat prim ministrul Lumum-
ba, Hammarskjold a dezvăluit
că mîinile şi picioarele sînt în
lanţuri. El a avizat pe Kasavu-
bu că va trimite a delegaţie a
Crucii Roşie ca să-l viziteze pe
Lumumba.

Situaţia tragică din această
tînără republică se datoreşte co-
lonialiştilor belgieni şi aliaţilor
lor din NATO, inclusiv impe-
rialiştilor americani, care n-ar
voi să se despartă de unul din
marile izvoare de îmbogăţire,
în special Rockefeller and
Company. Si natural, diploma-
ţii apuseni, în slujba marelui
capital, acţionează în interesul
stăpînilor. Dar popoarele care
s-au scăpat de colonialism, cît
şi cei care luptă ca să se scape,
cu sprijinul lagărului socialist
şi al forţelor de pace şi de eli-
berare naţională de pretutin-
deni, nu vor permite ca planu-
rile complotiste ale imperialiş-
tilor să reuşească.

* * •

(Când mergem la presă Consi-
liul de Securitate al O.N.U. e în
sesiune. Delegaţia sovietică a ce-
rut ca O.N.U. să intervină ca Lu-
mumba să fie pus imediat în li-
bertate).

Filarmonice din Bucureşti, avem cel puţin plă-
cerea de a transmite ştirea, că maestrul romîn
a repurtat un succes uimitor, cit şi compoziţia
compatriotului săti, Theodor Rogalski, intro-
dusă pentru prima oară în Statele Unite.

Criticii muzicali ai presei din Cleveland au
fost adînc mişcaţi şi mult impresionaţi de ad-
mirabilele calităţi muzicale ale maestrului
Georgescu, care a dat două concerte ia Cleve-
land şi care urmează să dirijeze orchestra fai-
moasă din Philadelphia şi cele din Washington
şi Baltimore, în timpul vizitei sale în Statele
Unite. ,

Vizita maestrului romîn, cit şi a soţiei d-
sale, o salutăm cu mare bucurie, fiind încre-
dinţaţi că va face cunoscut publicului ameri-
can marile talente muzicale ale patriei noas-
tre natale, şi prin aceasta va contribui la o
mai bună înţelegere între ambele noastre po-
poare. li dorim maestrului şi soţiei d-sale o vi-
zită plăcută şi mulţi ani înainte în propăşirea
culturală a poporului romîn, maestrul fiind
un admirabil reprezentant.

La Concertul Maestrului Georgescu
Dansurile pasionante şi fără ni'
ci o constrîngere erau totuşi
ţinute într-un perfect control
muzical, producînd imagini de
voioase festivităţi. Compozito-
rul a luat izvoarele şi le-a
transformat într-o impresionan-
tă piesă de literatură simfoni-
că

Referindu-se la compoziţia
lui Richard Strauss „Viaţa unui
erou“ şi felul cum maestrul
Georgescu a condus-o şi inter-
pretarea dată, Mooney a spus
că nicicînd n-a fost o operă
romantică muzicală germană
mai asemănătoare unei picturi
ca performanţa lui Georgescu.

„Georgescu a creat bucata
muzicală (a lui Strauss) cu a-
ceeaşi vastă şi impetuoasă to-

nalitate cum ar fi intenţionat-
o însuşi Strauss**.

„Personajul operei muzicale
(a lui Strauss), spune Mooney,
sub batonul lui Georgescu,
a fost atît de viu şi de propor-
ţii atît de eroice, încît era a-
proape uimitor *.

Răspândiţi Ziarul
„Românul American";

Abonaţi-va la El!

Intîmpinat de Un
Grup de Romîni
Americani din
Oraşul Cleveland

CLEVELAND. La 27
noiembrie 1960 a sosit în o-
raşul nostru maestrul George
Georgescu. La aeroport a fost
întîmpinat de dl. Nicolae Ba-
lindu cu doamna, dl. John
Vintilă cu familia, dl. John
Mureşan şi alţii.

Grupul de romîni americani
a înmînat maestrului Georgescu
un frumos buchet de trandafi-
ri.

Ziarele „Cleveland Press",
„Cleveland Plain Dealer" şi
alte publicaţii au publicat ar-
ticole şi fotografii ale dirijoru-
lui romîn. Ele comentează con-
certele maestrului Georgescu
ca unul din cele mai importan-
te evenimente culturale a1 e
sezonului.

Clubul „Olteanu" din Cleve-
land a dat o masă in cinstea
maestrului Georgescu şi doam-
na, care l-a însoţit.

Reuşita Mesei
9

Comune, Data
de Prietenii
Nicolae

Masa comună organizată de
prietenii Nicolae, cu ocazia zi-
lei lor onomastice, în folosul
ziarului ~Românul American",
a fost bine cercetată. Prietenii
şi prietenele ziarului au venit
să cinstească pe prietenii Nico-
lae şi în acelaşi timp să ajute,
prin contribuţiile lor, la suc-
cesul lansării campaniei aniver-
sare de fonduri a ziarului nos-
tru.

Prin însăşi atitudinea lor
prietenească, participanţii au
creat o atmosferă plăcută fră-
ţească spre satisfacţia fiecăruia.

Fratele Nicolae Dumitru, pre-
şedintele ocaziei, a invitat pu-
blicul să se aşeze la mese, u-
rînd publicului un bun venit şi
poftă bună la gustoasele bucate
pregătite, cu atîta hărnicie, de
surorile clubului femeilor ~E-manciparea".
manciparea".

Remarcile Fr. Dumitru
Fratele Dumitru, în numele

d-sale, cît şi al sorei Dumitru,
şi-a exprimat plăcerea de a fi
din nou in mijlocul vechilor
prieteni din Detroit şi împreju-
rimi, cu toate că în timpul ple-
cării lor la Florida au fost me-
reu cu noi în spirit, cum a spus
foarte bine prietenul Dumitru.

Programul zilei aînceput
prin cîteva cîntece populare ro-
mîneşti, cu armonica, predate
cu multă satisfacţie de tînărul
Marcu Bîrgovan, fiul fratelui
Constantin Bîrgovan, pentru
care a fost răsplătit cu aplauze
de mulţimea adunată.

Fratele Dumitru, prin cîteva
remărci bine alese a scos în e-
videnţă serviciile ziarului nos-
tru pentru o viaţă mai bună.
contribuţiile sale pentru ca
muncitorii ajunşi la bătrîneţe
să poată trăi zile mai senine,
bucurîndu-se de asigurări socia-
le şi de alte beneficii. Tocmai
de aceea, a spus preşedintele
programului, ţin prietenii Ni-
colaie să-şi serbeze onomastica
lor în folosul ziarului ~Român-
ul American", pentru ca să-
şi poată continua şi pe mai
departe misiunea sa.

Vorbitorul Ocaziei
Fraţii Popescu au distrat pu-

blicul cu două cîntece vechi
populare romîneşti, care au plă-
cut publicului şi care i-au încu-
rajat pe alţi fraţi şi surori ca
să participe în cor. Fraţii Po-
pescu au fost bine răsplătiţi cu
aplauzele publicului participant.

A fost introdus la cuvînt fra-
tele Haneş, ca vorbitorul oca-
ziei. Dînsul a adus mulţumiri
publicului pentru că a răspuns
într-un număr atît de frumos,
după cum şi mulţumiri din
partea ziarului, atît publicului,
cît şi prietenilor Nicolaie.

Vorbitorul a făcut un număr
de observaţii privitoare la si-
tuaţia prezentă din ţară şi in-
ternaţională, legîndu-le cu ro-
lul ziarului nostru de a lumina
poporul muncitor, subliniind
faptul că o mare parte din pro-
gresul făcut în patria noastră
adoptivă şi beneficiile de care

se bucură azi oamenii muncii
din grupul nostru naţional, cit

(Cont. în pag. 2-a)

Intervenţia Secretarului de Finanţe în Afacerea
Ford si Reacţia Prim Ministrului Macmillan

» f
Aproape că numărul trecut

al ziarului nostru nu ajunsese în
mîinile abonaţilor şi adevărata
faţă a marelui industriaş Hen-
ry Ford 11, de care ne-am ocu-
pat în legătură cu răscumpăra-
rea de către Fordul cel mare
pe cel mic din Anglia, a fost
dezvăluită. A fost dezvăluită
în mod dramatic, cind s-a scos
la iveală că secretarul (minis-
trul) de Finanţe, dl. Anderson,
al Statelor Unite a trebuit să
apeleze în mod direct la stă-
pînii companiei Ford ca să nu
efectueze tranzacţia, deoarece
ar agrava şi mai mult poziţia

dolarului pe piaţa internaţio-
nală.

După aceea au urmat o se-
rie de comunicate din ambele
părţi, tăgăduind sau modificînd,
ba una, ba alta, cam cum s-a
făcut in legătură cu afacerea
mult mai gravă U-2. Dar ceea
ce reiese din toată afacerea
este, că pentru marii indus-
triaşi şi bancheri, profiturile lor
fabuloase, indiferent de paguba
ce ar aduce naţiunii sau popo-
rului muncitor, ocupă locul
prim.

Cînd prim ministrul Mic-
millan a auzit de sugestia ca
Ford să caute să răscumpere

restul de 45.4% din acţiunile
Ford-Anglia cu lire sterline şi
nu cu dolari, Macmillan, repre-
zentînd interesele monopolişti-
lor englezi, a răspuns ~n othing
doing". Si afacerea nu e încă
complet lichidată.

Concentrarea aceasta a ca-
pitalului monopolist american,
a trusturilor americane şi ex-
tinderea tentaculelor acestui
monopol, contribuie la înrăută-
ţirea nivelului de trai a oame-
nilor muncii din toate ţările a-
fectate, la agravarea războiu-
lui rece, la noi contradicţii şi
conflicte.

Cum am indicat deja în nu-
(Vesl Reacţia etc., pag. 4-a)

îndemn...
Cel moi potrivit

cadou de sărbători
e un abonament
la ziarul nostru

Exemplarul 10 Cents


