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Să Fie Traşi la Răspundere
Huliganii din New Orleans, La.!
A M urmărit, cu groază, ce se întîqiplă în oraşul New Orleans
** din statul Louisiana. Televizoarele din casele noastre
ne-au pus în faţă scenele de violenţă, atacurile unui grup de
femei, cu pretenţii de a fi şi mame, asupra acelora care au
curajul şi hotărîrea ca să pună capăt ruşinei scandaloase a dis-
criminărilor rasiale. Am observat şi auzit ţipetele unor femei,
care semănau mai mult unor persoane într-un azil de nebuni.

O minoritate de huligani, inspiraţi de pretinşi legislatori,
fiu reuşit să împiedice o majoritate de copii să intre în cele
două şcoli, unde au intrat cîteva copile negre. O minoritate
de netrebnici, bolnavi la cap, care ar trebui să fie încuiaţi, au
răspîndit teamă în inima părinţilor cumsecade, cărora le este
urît şi greaţă de violenţa şi purtările neomeneşti ale minorităţii
klaniste.

★ ★ ★
IN-NA Daisy Gabrielle, mamă albă, care a condus fetiţa ei la

una din cele două şcoli boicotate, a fost mişeleşte şi cu
laşitate atacată de o bandă de femei bigote. Si această mamă,
întrebată de reporteri, a spus că sînt multe mame care ar voi
să-şi trimită odraslele lor la şcoală, ~dar banda de huligani a
stîrnit frică în ele“.

Sînt şi alte semne că populaţia din New Orleans nu este
de aceeaşi părere cu banda de huligani, sau cu aceia care lu-
crează în umbră şi care sînt responsabili de acest complot şi
instigaţie la violenţă.

De pildă, iniţiativa luată de un grup de femei, ca să
colecteze bani pentru a plăti salariul inspectorului de şcoli,
dr. James F. Redmond, pe care legislatorii l-au şters de pe lista
salariaţilor pentru că refuză să închidă şcolile, dovedesc afir-
maţiile de mai sus. Aceste cetăţene au lansat o campanie de
avize telefonice în această privinţă şi răspunsul prompt a fost
surprinzător, deşi dr. Redmond, apreciind gestul comitetului
de cetăţene. a cerut ca să nu i se trimită, deoarece are încredere
că problema se va rezolva conform Constituţiei.

★ ★ ★
A RTICOLUL de fond din ziarul „Detroit Free Press" din 2

decembrie, în care denunţă purtarea klanistă a instigatori-
lor, ajunge la o concluzie justă, recomandînd că poliţia ar fi
justificată, atît din punct de vedere legal, cît şi public, ca pro-
vocatorii şi participanţii la violenţă să fie arestaţi. Articolul de
fond îşi exprimă părerea că dacă primejdia violenţei ar fi în-
lăturată, şcolile şi-ar relua viaţa lor normală.

Noi sîntem de acord cu ambele observaţii, dar ce-i sur-
prinzător în toată afacerea scandaloasă este faptul că pînă a-
cum autorităţile poliţieneşti din New Orleans şi federale n-au
fost în stare să pună capăt violenţei. Dacă ar fi fost o grevă,

rare muncitorii ar fi format un şir de pichete paşnice şi
dară îtăpînii ar fi cerut poliţiei ca să-i înlăture, cu toate că
acesta este un drept constituţional, poliţia ar fi recurs ea sin-
"Qră la violenţă contra muncitorilor paşnici.

★ ★ ★

CLA mai grea răspundere însă o poartă guvernatorul statului
şi Corpurile legiuitoare care, prin declaraţiile lor şi printr-

o serie de legi neconstituţionale, au provocat şi încurajat pe
klanişti la violenţă, cum a arătat foarte just decizia unanimă
a celor trei judecători federali dată la 30 noiembrie. Decizia
consideră toate legile votate de Legislatura statului Louisiana
în chestia segregaţiei rasiale ca neconstituţionale, declarînd că
Curtea federală va lua măsurile necesare ca deciziile sale să fie
respectate.

Fugarii Varsă Lacrimi de Crocodil
Fiţuicile vîrfurilor fugare,

cînd n-au cum să tălmăcească
afacerile lor, revin la vechea
lor poveste cum că în Romî-
nia închisorile sînt arhipline,
natural cu oameni cumsecade
. . . de teapa autorilor care
scriu astfel de minciuni.

De la organul comitetului
naţional al fugarilor din New
York, poveştile sînt îmbrăţi-
şate de scribii fugari, ale căror
articole ~împodobesc" ziarul
„America" destul de regulat.

Ar fi să fim nedrepţi faţă de
domnii cu pricina, dacă n-am
admite că este un sîmbure de
adevăr în cele vărsate de ei,
nu că sînt sute de mii în închi-
sorile de azi ale Romîniei, ci
unele „personalităţi", aşa cum
folosesc scribii fugari expresia.

De pildă, fostul general
Pantazi este intr-adevăr închis,
deşi nu ştim dacă e la Aiud
sau în altă parte. Numai că
scribii fugari uită să spună a-
ceiora care capătă fiţuicile lor
că Pantazi a fost ministru de
război în guvernul fascist An-
tonescu şi el a fost declarat
criminal de război, conform
legilor internaţionale.

Apoi e deplin* Măcelaru, o
altă „personalitate" a scribilor
fugari. Dar ei nu spun citito-
rilor lor că Măcelaru a fost şe-

ful siguranţei din Moldova în
timpul războiului criminal hit-
lerist. El este acela cgre a con-
ceput şi executat un lung şir
de atrocităţi

O altă „personalitate" de-
plînsă de scribii fugari nu este
altul decît criminalul fascist
Nichifor Crainic, de care au
auzit şi rominii americani.
Crainic a fost ministru într-un
număr de guverne prohitleris-
te din vechea Romînie, crimi-
nal de război, judecat şi con-
damnat tot conform legilor in-
ternaţionale.

Vom mai da un exemplu
din „personalităţile" deplînse,
care-şi petrec timpul în închi-
sorile din Romînia, unde cei
care au ajuns aici ar fi trebuit
să fie şi ei acolo.

E vorba de unul Radu Gyr,
care a fost director general al
teatrelor sub legionari şi că în
timpul rebeliunii din 1941 a
tras cu o mitralieră, pînă în
ultima clipă, din balconul Tea-
trului Naţional.

Materialul de mai sus, ba-
zat pe informaţii din „Glasul
Patriei", «coate la iveală pe cine
deplîng scribii fugari care *-au

cuibărit în patria noastră adop-
tivă, în Spania yi în alte păr-
ţi-

Cîntec de Viaţă Lungă
de MARIA BANUS

SUB foşnetul metalic al porumbului,
în vaste cîmpii colective,

sub densa tăcere de catedrală
a noii maşini electronice,
pe cerdacul atins de umbra de seară a nucului,
pretutindeni în tară-i întîlnesc
pe cei de o vîrstă cu mine,
pe cei ce bat de-o jumătate de secol pămîntul
pe cei salvaţi din focul războiului,
din colţii de fier ai capitalismului.
Pretutindeni îi văd, minunîndu-mă
de tainica rezistenţă a delicatelor noastre

ţesuturi umane.
Ii văd viguroşi, căţăraţi pe schele,
înfigînd cu putere cazpiaua-n pămînt,
gîndind şi scriind pînă noaptea, tîrziu.
Ii văd puternici şi noduroşi,
scrijilaţi de vînturi, de schije, de roţi şi cuţite,
cu pielea vînoasă, crăpată, dar plină de sevă,
ca o cohortă de arbori cu scoarţa bătrînă,
forfecată de şanţuri, mustind de răşină.
Si-n vreme ce foile tari de porumb
ne-nfăşoară-ntr-un sunet metalic,
în vreme ce peste maşinile mari şi atente,
tăcerea se arcuieşte-n ogive,
în vreme ce umbrele joacă pe faţa de masă
aşternută-n cerdac,
ei îmi vorbesc despre viaţă şi mbarte.
Ochii lor atunci s£ fac luminoşi
ca apa întrezărită din luncă,
prin păienjenişul arinilor.
Peşti argintii şi roşii zvîcneac şi taie amurgul.
In aria gravă şi veche a înserării.
—auzi? un nou motiv muzical se strecoară,
se-nstăpîneşte;

ANII vin şi se petrec.
Eu gîndesc să-i ţin, să-i leg.

Vin cu vuiet ape mari . . .

—Ziceţi alta, lăutari . .
.

Geme vîntul ca prin strungă,
Ziceţi, măi, de viaţă lungă,
că mi-e dor să nu mai pier,
să fiu zilelor oier, N
să le mîn car pe mioare
tot pe plaiuri cîntătoare,
că m-ajunse-o tinereţe,
chiar în prag de bătrîneţe,
că mă ţine-o primăvară,
şi pe mine şi pe ţară.

Altădată, ştii, mai ştii

de M. RADIAN
INTERVIUL acesta a avut o
• istorie puţin neobişnuită,
spre deosebire de obişnuitele
noastre interviuri, realizate la
ore fixe, în biroul interlocuto-
rului respectiv. Interviul nostru
a avut loc de astă dată pe dea-
lurile Topolovenilor şi Băbe-
nilor, unde am reuşit să-l gă-
sim pe preşedintele sfatului po-
pular regional Piteşti—tov. San-
du Constantin.

* * #

—Am întîlnit pe toate dru-
murile mii de oameni la săpa-
tul gropilor şi la plantatul po-
milor. Am văzut şi plantaţii în
loturi masive de-a lungul dea-
lurilor.

—Nu aţi putut după cum
e şi firesc să vedeţi totul.
Sînt numeroase coline în raio-
anele Muscel, Curtea de Ar-
geş, Rimnicu Vîlcea, Horezu,
unde se desfăşoară de aseme-
nea din plin, această acţiune
de plantare a pomilor fructife-
ri.

—Ce anume v-a îndemnat să
porniţi o campanie de aseme-
nea proporţii?

—încă de la Congresul al
11-lea al Partidului, cînd s-au
pus sarcini privind refacerea şi
dezvoltarea pomicultură în ţa-
ra noastră, noi am pornit la
treabă. Am început, bineînţe-
les, prin crearea materialului
săditor.

Congresul al 111-lea al Par-
tidului nostru a trasat întregii
ţări sarcini măreţe în ceea ce
priveşte extinderea plantaţiilor
de pomi fructiferi şi viţă de vie
şi asigurarea unui belşug de
fructe şi struguri pentru ne-
voile consumului şi ale econo-
miei naţionale. Sarcinile Con-
gresului al 111-lea sînt şi pen-
tru Regiunea Piteşti deosebit
de importante căci ele privesc
întreaga ei dezvoltare econo-
mică şi nu numai economi-
că.

—Regiunea Piteşti este cu-
noscută în ţară ca o regiune
pomicolă dezVoltată .

. .

—Da, este o regiune pomico-
li, dar în ce priveşte starea po-
micultură trebuie spus că ea la-
să încă de dorit. Deşi avem in
regiune in jurul a 12.000.000
pomi, în cadrul acestora pre-
domină prunul în proporţie de
aproape 80 la sută. Mai mult
decît atlt: aceşti pruni sînt de
mică valoare economică; înma-

rea lor majoritate, rodul lor
nu a« poate folosi decît pentru 1
ţuică.

Pe baza documentelor de
partid, comitetul regional P.M.
R. şi sfatul popular regional au
pornit la schimbarea radicală
a acestei stări de lucruri, luind
măsuri de punere în valoare a
unor terenuri în pantă, erodate,
cu foarte mică valoare econo*
mică, care pot fi transformate
în grădini înfloritoare.'

—Pe cititorii noştri i-ar inte-
resa care sînt, concret propor-
ţiile acestei acţiuni, în regiunea
dv. ?

—Pînă în anul 1965, supra*
faţa livezilor va creşte de la
36.000 la 71.000 ha, iar nu-
mărul de pomi de la 12.000.-
000 la 19.000.000 bucăţi La
aceasta trebuie adăugat că se
va îmbunătăţi în mod substan-
ţial calitatea soiurilor, inversîn-
du-se în acelaşi timp şi raportul
dintre specii în favoarea specii-
lor de mare valoare economi-
că.

In această toamnă şi în pri-
măvara anului ce vine, vom
planta 4.700.000 pomi pe o
suprafaţă de 17.000 ha. in ca-
drul gospodăriilor tolective şi
a întovărăşirilor agricole, în
grădinile de lingă case şi pe
marginea drumurilor.

—Sub raport economic, a-
ceasta ar însemna . . .

...o schimbare radicală
economică a tuturor satelor şi
în general a întregii regiuni.
Cei 19.000.000 de pomi vor
produce circa 400.000 tone de
fructe anual, ceea ce reprezintă
aproape 25 la sută din sarcinile
trasate de Congresul al 111-lea
al Partidului pentru întreaga ţa-
ră.

Tin să menţionez că nu ne
vom mărgini numai la atît: în
plantaţiile acestea, acolo unde
terenul se pretează vom cultiva
printre pomi diferite plante
cum ar fi: cartofi, legume, zar-
zavaturi şi în special plante fu-
rajere. De aceea în proiectarea
livezilor s-a ţinut seama ca rin-
durile de pomi să fie orientate
de-a curmezişul pantei şi la o
distanţă mai mare rînd de rlnd.
Lucrarea sofului se va face nu-
mai de-a curmezişul pantei, în

Moarte, cum rîvneam să vii.
Tu veneai cu paşi de miţă,
furai pruncul de la ţiţă.
Tu veneai pe ceaţa sură
—Vino! Mai puţin o gură!
Iţi jucai sub ceruri iroasa.
—Vino, tu fă-mi, fii mireasa.
Că mi-e viaţa glod şi scîmă,
fă s-o uit mireasă cîrnă.
Uite însă, că de-acum
n-am cu tine-acelaşj drum.
Nu cu tine fac eu casă,
hîdă, hulpavă mireasă.
Geaba coasa ţi-o ascuţi,
că mai am vreo şapte buţi
cu vin roşu de sorbit,
gură dulce de iubit
şi mai am de rklicat
şapte case şi-un palat,
şi mai am de buchisit
rostul lumii înctlcit;
şi cînd dă chnpia-n floare
să-mi pun raniţa-n spinare,
cu prietenii, cu pruncii
s-o pornesc în miezul luncii, '

—umbră dulce, colţ de rai
creangă de alun să-mi tai,
alungit în flori şi-n iarbă,
ochii numai cer să-mi soarbă.
Colo-n patul de trifoi,
Vino, Moarte, să te-ndoi.
Vino, Cîrno, de-ndrăzneşti,
Semn să faci măcar cu-n deşti;
că groaav mi-e poftă, zău,
să dau dura coasa-n hău,
să te frîng, să te zdrobesc,
pui de şarpe tilhâresc,
Os cu os te-ar face zob
—crede-mă—smeritul rob.
Pentru tot ce n-au trăit
bunii mei din veac cumplit ;

pentru tot ce-n el s-a frînt,
pentru pulbere şi vînt,
pentru cerul surd şi orb
cerul tot aţ vrea să-l sorb;
cit ii turneu aş trăi
să văd floarea din cîmpii,
să văd albele cetăţi
cum gonesc singurătăţi,
să văd fumul din hogeag
şi obrazul ce mi-e drag.

Interviu pe Dealurile Piteştiului
acest fel formîndu-se terase na-
turale caife vor opri eroziunea
şi vor îmburiătăţi fertilitatea so-
lului. 'V*‘

După calculele noastre, so-
cotim c4 la suta de hectare-
livadă putem cultiva circa 20-
25 hectare cu cartofi pe tere-
nurile de la piciorul pantei
unde s«’hil este mai fertil. De
asemenea, putem cultiva 50-55
hectare cu plante de nutreţ,
care Vor asigura furajarea pen-
tru cel puţin o unitate vită mare
la hectar. (In acest fel, vom
avea şi gunoiul necesar pen-
tru îitgrăşarea continuă a po-
milor şi fertilizarea solului.)
Trebuie adăugat şi faptul că
în aceste plantaţii vor lucra cir-
ca 100 oameni la suta de hec-
tare, realizînd venituri frumoa-
se. Aş cita în acest sens un
exemplu concret: Anul acesta,
gospodăria colectivă din Olăn-
eşti, Raionul Rm. Vîlcea, a
încasat 500.000 lei numai din
merele recoltate din livada pro-
prie, în afară de cantităţile im-
portante ce i-au rămas pentru
consumul propriu.

—Aveţi asigurate cadrele ne-
cesare pentru o acţiune de ase-
menea amploare?

--Intr-o oarecare măsură pu-
tem să spunem că le avem. Dar
mai ales le vom avea. Căci e
bine să cunoaştem că nu vom
creşte numai pomi, ci în pri-
mul rînd vom creşte şi educa
oamenii care să întreţină şi să
dezvolte aceste livezi, aşa cum
cere ştiinţa şi tehnica pomicolă
avansată. In aceşti ani, sub
conducerea şi îndrumarea or-
ganizaţiilor de partid, se v o r
forma mii. de pornicultori, legu-
micultori, aootehnişti, mecani-
ci şi electricieni.

—Nu pricep rolul electricie-
nilor şi al mecanicilor . . .

—La un asemenea volum de
fructe şi produse, se cere în
conservarea lor o pregătire
corespunzătoare nivelului cerin-
ţelor. In acest sens, trebuie con-
struite depozite speciale, cup-
toare sistematice de uscat, uti-
laje necesare pentru stropirea
şi combaterea dăunătorilor şi
in general mijloace pentru pre-
lucrarea industrială a unei păr-
ţi din aceste fructe.

* -
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Maria Bonus

Un Comunicat de la Prezidiul
Consiliului Mondial al Păcii

La 23-24 noiembrie a avut
loc la Bucureşti sesiunea Prezi-
diului Consiliului Mondial al
Păcii. Au participat, conform
Comunicatului, membrii Prezi-
diului şi invitaţi din toate con-
tinentele.

Participanţii au examinat si-
tuaţia internaţională actuală şi
desfăşurarea activităţilor forţe-
lor păcii în lume. Sesiunea şi-a
precizat perspectivele de lucru
şi de acţiune pentru perioada
imediat următoare, mai ales în
ceea ce priveşte campania
mondială în favoarea dezarmă-
rii generale şi totale.

Comunicatul spune că s-a a-
doptat o chemare către toate
mişcările şi organizaţiile care
luptă pentru pace, subliniind
necesitatea ca acestea să se în-
tîlnească pentru a căuta îm-
preună cale mai bune mijloace

| pentru a lupta în comun, în

V-am ruga cîteva cuvinte
despre felul cuiri a fo%t organi-
zată acţiunea din aceasta toam-
nă.

—De fapt, acţiunea din a-
ceastă toamnă a fost începută
încă din anul 1956.

Pomrnd la refacerea şi dez-
voltarea pomiculturii în Regiu-
nea Piteşti a trebuit să ne cre-
ăm mai întîi baza materialului
săditor. Astfel, în toamna anu-
lui 1956 au fost mobilizaţi mii
de oameni pentru strîngerea a
1200> tone de fructe săl-
batice necesare formării puie-
ţilor port-altoi. Din sămînţa
scoasă au rezultat 15.000.000
puieţi, dintre care în urma se-
lecţionărilor repetate au rămas
buni de altoit 7.800.000. Ei
au fost altoiţi în vara anului
1958. Aci am avut insă multe
dificultăţi.

—ln ce au constat acestea?
*

—ln faptul că era un volum
foarte mare de lucrări care
trebuia executat cu multă gri-
jă într-o perioadă de numai 10-
15 zile. Erau necesari altoitori
de meserie şi am fost chiar ne-
voiţi să aducem şi din alte
regiuni. Greutatea cea m ai
mare a constat şi în recoltatul
şi transportul altoilor din plan-
taţiile - mume la pepinierele
propriu-zise. Această operaţiu-
ne a fost executată în condiţiu-
ni grele, în sensul că transpor-
tul ahoilor se făcea în timpul
nopţii, în paie ude şi saci uzi,
pentru a nu-şi pierde seva. Am
adus ahoaie şi din alte regiuni
cum ar fi: Cîsnădie-Sibiu, Ts-
triţa • Buzău, Giurgiu şi alte lo-
calităţi.

Pepineriştii noştri cum ar fi:
Florea Roşu de la Costeşti, Ni-
colae Pecuta de la Galicea, lon
Popescu de la Căzăneşti.
Gheorghe Constantinescu de la
Ciofrîngeni, Gheorghe Calotă
de la Slătioara şi alţii şi-au tă-
cut datoria cu prisosinţă, des
au avut in pepinierele lor su-
prafeţe de 25-30 hectare. Mul-
ţumită străduinţelor lor mate-
rialul săditor scos din cele 20
de pepiniere raionale este bun
Colectiviştii şi întovărăşiţii sînt
mulţumiţi de calitatea lui, lu- j
cru care ne garantează că vom
aVea plantaţii cit mai uniforme,

mod eficace, în favoarea de-
zarmării generale şi totale.

In legătură cu activitatea
mişcărilor naţionale de pace,
Comunicatul declară că Prezi-
diul Consiliului Mondial al
Păcii a elaborat o serie de re-
comandări în special cu privire
la organizarea unor iniţiative
regionale.

Prezidiul, spune Comunica-
tul, a examinat situaţia and i n
Congo şi a adoptat o rezoluţie
specială în această problemă
care va fi adresată Organizaţiei
Naţiunilor Unite şi tuturor gu-
vernelor.

Pentru a contribui la mobi-
lizarea tuturor forţelor păcii
conclude Comunicatul, Prezi-
diul a hotărît convocarea unei
sesiuni a Consiliului Mondial
al Păcii în prima jumătate a lu-
nii martie 1961.

şi cu pomi ce se vor dezvolta
în condiţiuni normale.

—Peste tot pe unde am tre-
cut, am observat entuziasmul
celor care iau parte la acţiu-
ne.

—Ţăranii noştri, colectivişti,
întovărăşiţi, dindu-şi seama de
perspectivele pe care pomicul-
tura avansată le deschide co-
munelor şi satelor lor, au răs-,
puns cu cea mai mare căldură
chemării partidului. Dată fiind
amploarea acestei acţiuni ne-
am străduit să luăm măsuri de
organizare corespunzătoare. În-
că din anul 1959, pe baza zo-
nării pomicole şi viticole fă-
cute in regiunea noastră, s-au
ales terenurile propice pentru
cultura pomilor, s-au întocmit
proiectele necesare de către
specialişti totodată, au f os t
şcolarizaţi 250 tehnicieni şi
brigadieri din gospodării colec-
tive, care au făcut pichetajul,
au trasat drumurile conform
proiectelor întocmite etc.

In urma consfătuirilor şi adu-
nărilor populare, acţiunea a că-
pătat proporţii de masă, iar în
prezent plantarea merge cu
ritm de 130.000-150.000 pomi
pe zi.

—ln aceste condiţii se poa-
te asigura respectarea întocmai
a regulilor tehnico^ştiinţifice?

—Da. In direcţia aceasta am
avut un sprijin substanţial din
partea Institutului de cercetări
horti - viticole, care ne-a tri-
mis 25 de cercetători, specialiş-
ti în pomicultură. Ei au parti-
cipat la instruirea celor 800 de
tehnicieni care conduc lucrările
de plantare şi supraveghează a-
plicarea întocmai a tuturor re-
gulilor. De asemenea, Institutul
Agronomic ~N. Bălcescu** din
Bucureşti ne-a ajutat prin cei
60 studenţi din anul V care au
lucrat efectiv timp de o lună
de zile în această acţiune.

—Aşadar. .

...După cum vedeţi,
materialul săditor este desul de
frumos, oamenii sînt entuziaşti,
acţiunea este în plină desfăşu-
rare şi

. . .
i-aş pofti peste cîţi-

va ani pe cititorii dv. să-şi pe-
treacă concediul in regiunea
noastră. Vor vedea cu ochii
lor ce înfăţişare vor avea a-
tvnei colinele noastre însorite.

Cu aceasta interviul de pe
dealurile Piteştiului a luat sfîr-
şit. ,

(Din ..Rominia Liberă*')
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Reuşita Mesei
Comune, Dată
de Prietenii
Nicolae

(Cont. din pa*. l-a)

şi ai naţiunii, se datoresc lup-
tei dusă de ziare progresiste şi
muncitoreşti ca ziarul ~Român-
ul American*4

.

Fratele Haneş a amintit că
nu este altă voce colectivă in
grupul nostru naţional de pe
aceste plaiuri, care să lupte cu
atita devotament şi sinceritate
pentru cauzele bune ale popo-
rului şi ale naţiunii americane
din care şi noi romînii america-
ni facem parte. Vorbitorul a
scos în evidenţă că dacă stră-
daniile ziarului nostru au ajutat
la nu puţine victorii, mai avem
de luptat spre îmbunătăţirea
soartei poporului şi mai ales în
lupta pentru o pace trainică.
A apelat la toţi ca să răspun-
dem la mesajul ziarului, în ce
priveşte fondul aniversar, ca

să-i asigurăm apariţia regulată
ca şi pînă acum.

Publicul a apreciat mult re-
mărcile acestui vechi muncitor
american de origină romînâ
care, de aproape 50 de ani a

servit cu abnegaţie patria a-

doptivă şi poporul muncitor,
din care face parte.

Răspunsul la apelul vorbito-
rului a fost generos, rezultînd
intratele de $1045,50.

Părţile mişcătoare ale pro-
gramului zilei au fost caldele şi
sincerile mesaje însoţite de do-
naţii de la prietenii ziarului şi
ai prietenilor Nicolae, trimise
de la familia Spiru şi Marga-
reta Papas din Cincinnati, de
la bunul prieten Marin Alex-
andru din Cleveland, de la fa-
miliile Sam şi Mary Barbu,
Nick şi Helen Graor şi priete-
nul TANARUS. Grecu din Florida, de
la familia John şi Ecaterina
Chester din Akron, de la fa-
milia Nick şi Mary Cătană şi
de la prietenul Michael Cân-
dea din California.

Au urmat apoi cîteva cîn-
tece populare romîneşti de bu-
na noastră soră Florence Co-
merzan şi cîteva cîntece popu-
lare cu armonica de tînărul
Bîrgovan şi de alţii.

Începutul frumos făcut din
iniţiativa prietenilor Nicolae şi
mesajele dinafară menţionate
mai sus, ar trebui să stimuleze
pe toţi prietenii ziarului, de a-

proape şi din depărtare, ca să-
şi trimită obolul d-lor, spre
asigurarea reuşitei campaniei a-

niversare a ziarului.
★ ★ ★

Conducerea ziarului aduce
cele mai sincere mulţumiri prie-
tenilor Nicolae, publicului par-
ticipant, surorilor care au aju-
tat atît de sîrguitor c.u toate
celea, ca să asigure, într-o for-
mă sau alta, succesul mesei co-
mune din 4 decembrie. Tutu-
ror vă kicem: Să trăiţi la mulţi
ani!

Ulei din Săpun
In urma unei anchete făcute

în numeroase întreprinderi in-
dustriale, camera deputaţilor
din Italia a adoptat o lege spe-
cială împotriva falsificării pro-
duselor alimentare.

Săptămînalul ~Expresso” re-
latează că unele din aceste în-
treprinderi „produc” untde-
lemn din săpun importat din
Maroc, Tunisia, Grecia şi Spa-
nia, realizînd în felul acesta
profituri de miliarde.

A Intrat în Funcţiune
cu întreaga Capacitate
CODLEA. R.P.R.—Fabrica de

mobilă fină de la 1.P.R.0.F.-
I. L. Măgura Codlei a intrat In
funcţiune cy întreaga ei capa-
citate avînd posibilitate să pro-
ducă 7000 garnituri mobilă a-

nual. Noua unitate eate Înzes-

trată cu utilaj modern de înal-
tă productivitate. Muncitorii,
tehnicienii şi inginerii Trustu-
lui V Construcţii folosind me-
todele avansate de muncă şi e-
lemehte prefabricate au reuşit
ca preţul de cost pe metru
pătrat de hală să fie redus de
la 800 lei, cît a fost planificat,
la numai 334 lei.
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