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Vă aduceţi aminte? Sînt
31 de ani de atunci. Pe stră-
zile patriei noastre adoptive
milioane de oameni umblau fă-
ră «lucru, flămînzi şi în zdren-
ţe. In casele oamenilor mun-
cii. părinţii se uitau la odraslele
lor care plingeau de foame,
fără să le poată alina cîtuşi de
puţin chinurile foamei. Casa
Albă era ocupată atunci de un
domn cu guler tare şi înalt,
dînd comunicate oficiale că
prosperitatea este la colţul
străzii şi să nu avem nici o
grijă. Tot din gura acestui
domn preşedinte veneau pro-
misiuni că în curînd, fiecare
american va avea ~două găini
în fiecare oală şi cîte un auto-
mobil în fiecare garaj“.

Dar promisiunile domnului
cu guler tare rămîneau promi-
siuni goale, iar întreaga popu-
laţie a ţării, afară de cei bo-
gaţi, era prinsă în mreaja foa-
mei şi a bolilor nenumărate
cauzate de subalimentaţie. Dar
oamenii muncii nu stăteau pe
loc, ci erau angajaţi in lupte
zilnice, cît şi în toiul nopţii,
cerînd de lucru sau compen-
saţii de şomaj. Venise istorica
zi de 6 martie 19 30. De Ia
un capăt al ţării la celălalt au
demonstrat sute de mii şi mi-
lioane de şomeri, cerînd de lu-
cru sau ajtuoare de şomaj, mo-
ratorium cu privire la datorii,
la chirii, cît şi asigurări sociale.
Detroitul a văzut pe piaţa fai-
moasă Cadillac, 100 de mii
de muncitori în una din cele
mai militante demonstraţii de
protest ce s-a văzut vreodată,
cu toate că poliţia a recurs la
metode samavolnice de atac,
cum s-a întîmplat şi în alte o-
raşe ale ţării. Dar nici atacu-

rile bestiale poliţieneşti de pe
acele timpuri, nici ameninţă-
rile de tot felul şi nici atitudi-
nea nepăsătoare a birocraţilor
sindicali din AFL, în frunte cu
William Green, n-au putut op-
ri armata crescîndâ a şomeri-
lor, care luptau pentru reven-
dicările lor economice, care au
fost ulterior cîştigate, pentru

ca să nu se mai repete ruşinea
tragică din timpul marei de-
presiuni, criza economică din
•30.

Aceste două fotografii reprezintă două perioade deosebite
din viata muncitorilor americani. Prima, sub aceste explicaţii,
din 1960, este o adunare a şomerilor din industria de construc-
ţie din Knoxville, Tenn. Muncitorii cer de lucru si nu promi-
siuni. Cealaltă fotografie, la dreapta, este din anul 1931 în ca-
pitala tării. E parte din Marşul Şomerilor. Ei au venit la
Washington ca să ceară fostului preşedinte Hoover să dea
ajutoare de şomaj oamenilor fără lucru.

rile sociale, cînd le-au primit,
cu toate să n-au făcut nimic,
ci dimpotrivă au făcut totul
ca să zădărnicească nobila
luptă în care am fost angajaţi,
laolaltă cu restul poporului
muncitor american.

CRIZELE economice, cu toa-
te promisiunile marelui

capital, n-au încetat a veni şi
a se ascuţi. Numai că datorită
luptelor din trecut din ’ 30, şo-
merii au astăzi o proptea. Dar
crizele economice continuă să
se adîncească tot mai mult, fie
cu sistemul acesta sub care
trăim e numit capital monopo-
list, capitalism popular sau
capitalul monopolist de stat.

Indiferent de nume,
nile sînt amare".

Aceleaşi ziare care râspîn-
deau minciuni şi refuzau să a-
jute poporul muncitor, răspîn-
desc şi astăzi minciuni şi otra-
va lor. Numai că minciunile
sînt mai grosolane astăzi. Dar
mincinoşii de la ~America" şi
de la „Solia", ca şi fiţuicile
gardiştilor care apar din cînd
în cînd, sînt demascaţi de în-
suşi preşedintele Statelor U-
nite.

Cînd preşedintele Kennedy
s-a prezentat la 30 ianuarie,
anul curent, în calitate de pre-
şedinte al ţării, în faţa sesiunii
comune a ambelor camere din
Congresul ţării pentru a infor-
ma întregul popor despre si-
tuaţia economică în care se gă-
seşte ţara, a spus:

„Situaţia actuală a econo-
miei noastre stîmeşte îngrijo-
rare. Preluăm conducerea du-
pă o perioadă de declin eco-
nomic care a durat 7 luni, du-
pă o perioadă de slăbire a ac-
tivităţii economice, care a du-
rat trei ani şi jumătate, după o
perioadă de scădere a ritmului
de dezvoltare economică, care
a durat şapte ani şi după o
perioadă de reducere a venitu-
rilor fermierilor, care a durat
nouă ani.

„Niciodată încă de la marea
depresiune a spus mai de-
parte preşedintele nu a ex-
istat un număr atît de mare de
falimente în lumea de afaceri.
Incepind din 1951 venitul fer-
mierilor s-a micşorat cu 25 la
sută. Dacă nu luăm în conside-
rare o perioadă scurtă din anul
1958, numărul şomerilor care
primesc ajutoare de şomaj este
in prezent cel mai mare din is-
toria ţării noastre. Din circa 5
milioane şi jumătate de ameri-

câni şomeri peste un milion
caută de lucru de mai bine de
patru luni. In fiecare lună cir-
ca 150.000 de muncitori i ş i
termină dreptul de a primi
ajutoare de şomaj, care de
altfel sint mizere.

O optime din cei care nu
au de lucru trăiesc fără nici o

speranţă, in aproximativ 100
de regiuni, care sînt lovite în
mod deosebit de nenorocire şi
dificultăţi. Printre ceilalţi sînt
absolvenţii instituţiilor de în-
văţămînt care nu pot găsi o
aplicare pentru capacităţile lor;
fermierii lipsiţi de posibilitatea
de a găsi o muncă suplimenta-

In numărul din 2 martie al
ziarului „America" apare un
articol lung, în care se arată
că în Statele Unite se tipăresc
„cantităţi enorme de cărţi".
Asta n-ar trebui să surprindă
pe nimeni, dar autorul artico-
lului foloseşte unele informa-
ţii pe care le denaturează în
aşa fel, ca să îndoape pe citi-
tori cu cîteva minciuni.

In articolul din „America"
se afirmă că propaganda sovie-
tică încearcă „să convingă o-
pinia publică din ţările câr-
muite de regimurile comuniste,
şi pe cît posibil şi din alte ţări
de pe glob, că Americanii sunt

un popor lipsit de cultură".
In primul rînd, Uniunea So-

vietică n-a susţinut cele a t r i-.

buite de scribii „Americă”.
Dimpotrivă, Uniunea Sovieti-
că publică mai multe lucrări li-
terare de-ale scriitorilor ame-
ricani, atît în traducere a lim-
bilor din U.R.S.S.. cît şi în
limba originală, decît e cazul
cu lucrările literare ale U.R.-
S. S. in Statele Unite. Uniunea
Sovietică, ca şi toate statele
socialiste, respectă cultura ade-
vărată a tuturor popoarelor. Si
asta o ştiu şi scribii nătărăi de
la „America".

Ce nu spune „America" es-
te faptul că oamenii culturii
americani, inclusiv preşedintele
Kennedy şi nu „propaganda
sovietică", au atras atenţia de
lipsurile enorme de care sufe-
ră învăţămîntul din ţara noas-

SE formaseră Consiliile de
şomeri, în care şi munci-

torii romîni americani, prin
inspiraţia şi conducerea clubu-
rilor muncitoreşti şi a ziarului
nostru „Deşteptarea *, „Româ-
nul American" de astăzi, au
luat parte activă. Cine nu-şi
aduce aminte de activitatea
militanţilor noştri, atunci cînd
muncitorii erau scoşi afară din
casă pentru că nu aveau cu ce
plăti chiria, erau aduşi înapoi,
laolaltă cu mobila lor, de mem-
brii cluburilor noastre şi de
activiştii ziarului „Deştepta-
rea"! Si cînd s-a început cam-
pania cu petiţiile pentru asi-
gurările sociale şi compensa-
ţiile de şomaj, tot ziarul nos-
tru şi cluburile, au fost în
fruntea activităţii în interesul
oamenilor muncii, indiferent
dacă erau sau nu sprijinitori
ai ziarului.

Ne aducem aminte, cînd ce-
-1 e 1 a 1 te ziare aruncau
epitete în direcţia n o a s-

tră şi a ziarului nostru „Deş-
teptarea", spunînd că noi e-

ram activi pentru că „primeam
aur de la Moscova", sau cînd
făceau gălăgie că cererea de
asigurări sociale şi de compen-
saţii de şomaj sînt cereri nebu-
neşti şi că noi eram nişte ne-
buni.

Aşa ceva este o imposibilitate
şi este contra ţârii, spuneau ei.
Mişcarea progresistă a romani-
lor americani şi ziarul nostru

i-a lăsat să latre, ştiind că cei
de la celelalte ziare nu erau
decît nişte duşmani ai oameni-
lor muncii, ai poporului şi ai
patriei adoptive. Si nu e bine
să uităm că şi preoţii romîni,
în loc să servească interesele
poporului pe acele vremuri, au
servit interesele marelui capi-
tal. fiind plătiţi pentru servi-
ciile lor ruşinoase.

Dar noi am continuat lupta,
fără preget, organizînd mulţi-
mea muncitoare printre romînii
americani, pînă cînd lupta a
fost încoronată cu succes. In-
cidental, duşmanii noştri, n-au
refuzat cecurile de la asigură-

WASHINGTON . Sena-
torul Stephen M. Young din
Cleveland, Ohio, s-a exprimat
aşa cum trebuie şi cum îi
este obiceiul în legătură cu
propaganda organizaţiei „A-
-merican Medical Association".
Senatorul Young a spus-o oblu
să nu se dea nici o atenţie pro-
pagandei Asociaţiei medicale
americane, dinsul susţinînd că
îngrijirea medicală t a celor
vîrstnici este o problemă ma-
joră a ţării. Senatorul Young
favorizează mărirea beneficii-
lor de la asigurarea socială ca
să se ajute cetăţenilor vîrstni-
ci.

Senatorul Young a introdus
două proiecte de legi în Sen-
tul ţării. Primul proiect de
lege va permite bătrinilor să
poată cîştiga 1.800 dolari pe
an în loc de $1.200 prin mun-
că, fără să-şi piardă benefi-

ciile asigurărilor sociale (So-
cial Security benefits). Proiec-
tul acesta, se spune, va include
şi pe medicii ţării în programul
asigurărilor sociale, ei fiind a-
cum scutiţi.

Al doilea proiect de lege al
senatorului Young prevede o
mărire generală de 10 procen-
te în beneficii de la asigurările
sociale.

Pentru ca acest program să
fie finanţat, senatorul Young
recomandă ca toţi cetăţenii cu
venituri anuale pînă la 6.000
dolari să plătească taxe
pentru asigurări sociale. Legea
actuală prevede maximum de
4.800 dolari venit.

Senatorul Young a spus că
programul asigurărilor sociale
de azi nu oferă destulă pro-
tecţie la destui oameni şi nici
n-a ţinut pas cu nevoile cetă-
ţenilor, mai ales cu ale cetă-
ţenilor vîrstnici.

Senatorul din Cleveland a

Demonstraţia de
Protest de la
Dunoon, Scoţia

DUNOON, Scoţia. —O marc
demonstraţie de cîteva mii de
englezi a avut loc aici contra
stabilirii bazei submarine ato-

mice Polaris americane la Ho-
ly Loch, lingă portul Dunoon.

Demonstranţii au cerut de-
zarmare nucleară şi, adresîn-
du-se marinarilor americani le-
au spus să se întoarcă înapoi
de unde au venit. De-a lungul
portului se auzea „Go home
Yankees, go home'*, „Ameri-
cans, we like you —but not
your Polaris'*.
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ră ca angajaţi, care le-ar per-
mite s-o scoată la capăt, mun-
citorii calificaţi şi necalificaţi,
concediaţi din ramuri atit de
importante ale economiei ca
industriile metalurgică, c o n-
structoare de maşini, de auto-
mobile şi de îmbrăcăminte".

(Cont. în pag. 4-a)

Cărţile Broşate Vîndute în Milioane de Exemplare,
Lăudate de „America” ca Cultură, Otrăvesc Mintea

tră. Numai săptămîna trecută,
a trims dl. Kennedy un mesaj
Congresului în vederea îmbu-
nătăţirii învăţămîntului de toa-
te categoriile şi pentru c o n -

strucţie de şcoli de toate gra-
dele, cît şi pentru pregătirea
de profesori şi învăţători cali-
ficaţi de care ţara are mare
lipsă.

Să venim acum la fanfaro-
nadele şi laudele cu tipărirea
cărţilor broşate (paper
bound)

.

Un cetăţean cinstit, interesat
în creşterea, educaţia şi cultura
tineretului şi a copiilor, cît şi
a adulţilor, ar avea multe de
spus cu privire la cărţile bro-
şate ce se vînd pretutindeni.

(Cont. în pag. 4-a)

„AMA” Duce o Propagandă Mincinoasă împotriva
Legislaţiei Pentru Vîrstnici, Spune Sen. Young

criticat aspru opoziţia lui A-
merican Medical Association
la planul de îngrijire medicală
pentru bătrîni, sub programul
asigurărilor sociale.

Senatorul Young a caracte-
rizat ca propagandă lipsită de
sens, acuzele lui „AMA" cu
privire la îngrijirea medicală a
vîrstnicilor sub ~S.S. “ ca ~med-
icină socializată *. ~Din nou
a scos ~AMA“ din saltar pro-
paganda ei falsă învechită. A-
sociaţia medicală americană
susţine că programul preşedin-
telui Kennedy de îngrijire me-
dicală pentru bătrîni este

~medicină socializată". Sena-
torul Young afirmă că această
propagandă, trimisă la medi-
cii ţării, nu este decît ~o min-
ciună sfruntată *.

Petiţia a 160 de
Persoane de Vază
din Portugalia

LISABONA, Portugalia.
160 de persoane proeminente
din Portugalia au adresat o
cerere preşedintelui Americo
Thomaz. ca ~să restituie
poporului portughez libertă-
ţile fundamentale*'. Cererea a-
pelează la Thomaz ca să per-
mită opoziţiei să ia parte în a-
legerile pentru Adunarea Ge-
nerală din noiembrie viitor.

Numărul Crimelor
în SUA A Sporit în
1960, Spune Hoover

WASHINGTON. J. Ed-
gar Hoover, directorul FBI -

ului, a dat un comunicat de
presă. în care arată că numă-
rul crimelor a sporit în 1960
cu 12 la sută faţă de 1959.

Ca şi in trecut, a spus Hoo-
ver, criminalitaitea printre ti-
neri continuă să sporească.

Miuleiin
Un buletin din capitală

anunţă că preşedintele Ken-
nedy a dat ordin ca forţa
navală, care a font trimisă
in apele Congo-uhii, să se
întoarcă înapoi.

Româitttl American
Vocea Avangărzii Democrate Romîne Americane
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**■ Exemplarul 10 Cents

La Ordinea Zilei la a 15-a Sesiune
aAdunării Generale a ONU: Congo-a!

A doua parte a celei de*a
I 5-a sesiuni a Adunării Gene-

rale a Organizaţiei Naţiunilor
Unite s-a deschis azi marţi în
7 martie. Fără nici o îndoială
că evenimentele din Congo
vor ocupa atenţia şi grija dele-
gaţilor.

In faţa lor vor fi înfăţişaţi
cu asasinatele instigate şi exe-
cutate de colonialiştii belgieni
şi complicii lor, cu intervenţii
făţişe colonialiste spre dez-
membrarea teritorială a tinerii
Republici Congo şi cu teroa-
rea dezlănţuită de agenţii co-
lonialiştilor congolezi, Chom-
be. Mobutu, Kalonji şi Kasa-
vubu.

• Pentru a muşamaliza te-

roarea agenţilor
colonialişti, ceea ce nu
se mai poate muşarnaliza, apă-
rătorii lui Mobutu şi Chombe
la ONU şi oficinele lor din al-
te părţi, au lansat zvonuri că
guvernul legal al Republicii
Congo din Stanleyville, s-ar fi
dedat la asasinări şi la teroa-
re.

In legătură cu aceste zvonu-
ri calomnioase. Valentin Lu-
bama, purtătorul de cuvînt al
guvernului legal, de sub direc-
ţia lui Antoine Gizenga, a de-
clarat presei că „nici un deţi-
nut politic nu a fost executat.
Toţi deţinuţii politici, inclusiv
ministrul Songolo şi şeful se-
curităţii lui Mobutu, Pongo,
sint în viaţă“. (Presa apusea-
nă a râspîndit zvonul că cei
doi ar fi fost executaţi). ~Imp-
erialiştii, spune mai departe
Lubama, caută să convingă o-
pinia publică, că guvernul Gi-
zenga ar folosi aceleaşi meto-

de gangstereşti ca şi Chombe,
Mobutu, Kalonji şi Kasavubu“.

• Zvonurile lansate de pro-
paganda imperialistă referitoa-
re la „masacrarea** albilor,
spune Lubama, „constituie, de
asemenea, o minciună**.

Un alt reprezentant al gu-
vernului legal congolez Gizen-
ga, Gustavo Duran, şeful ser-
viciilor civile ale O.N.U. pen-
tru provincia Orientală, a de-
clarat corespondentului agen-
ţiei CETEKA că guvernul Gi-
zenga, într-o situaţie extrem de
dificilă, ~a acţionat corect şi
a asigurat menţinerea păcii pe
teritoriul controlat de el**.

*Alte desfăşurări, cu care a
I 5-a sesiune a Adunării Gene-
rale a 0.N.U., va fi înfăţişată,
este abandonarea portului con-
golez Matadi de către trupele
comandamentului militar al
O.N.U. Comandamentul O. N.
U. a spus că va folosi forţă ca
să preia portul Matadi.

• Fără să fi fost cerut de
administraţia Organizaţiei Na-

ţiunilor Unite, guvernul State-
lor Unite a trimis in apele Con-
goului o forţă navală de pa-
tru vase înarmate. Agenţia de
presă americană AP raportea-
ză că această forţă navală dis-
pune de un echipaj de 500,
plus echipament militar. Ziarul
„New York Herald Tribune**
din 7 martie raportează and i n
Washington, că forţa navală a
fost cerută de către ambasa-
dorul Clare H. Timberlake al
Statelor Unite in Congo, sub
motiv că i-ar trebui această
forţă navală pentru protecţia
celor citeva sute de americani
din Congo. Un comentar laco-
nic cu privire la acţiunea unila-
terală a guvernului american a
venit de Ia un delegat la ONU,
care a spus: „How about prac-
ticing what one preaches**?

Cum se va dezvolta dezba-
terea cu privire la evenimen-
tele din nu se poate
spune încă. Preşedintele
Kwame Nkrumah al Ghanei, a
avut un număr de întrevederi
private cu şefii delegaţiilor
Statelor Unite şi Uniunii So-
vietice, cît şi cu Hammarsk-
jold. Se ştie că dl. Nkrumah
insistă ca acţiunea O. N. U. în
Congo să fie lăsată numai la
africani.

• Marguerite Higgins, co-
respondenta ziarului ~Ne w
York Herald Tribune", în ar-
ticolul ei'din 7 martie din La-
gos, Nigeria, scrie că prima re-
acţie redacţională privitoare la
planul d-lui Kennedy de a tri-
mite americani in Africa, sub
planul Peace Corps, este pri-
vită ~tare cu suspecţie". „Es-
te o ofensivă de a planta pes-
te toată Africa spioni america-
ni“. Citatul acesta e folosit de
ziarista Marguerite Higgins, in
primul paragraf al articolului
ei.

Un Proiect al
Preşedintelui

>

Este>n Pericol
WASHINGTON. Proiec-

tul de lege, bazat pe recoman-
daţiile preşedintelui Kennedy,
în vederea îngrijirii medicale
sub legea asigurărilor sociale,
este ţinut în sertarul preşedin-
telui Comitetului Camerii Rep-
rezentanţilor „W a y s and
Means.” Preşedintele acestui
comitet este deputatul demo-
crat Mills din Arkansas, care
este împotriva acestui proiect
de lege, cerut de majoritatea
poporului american.

Informaţia aceasta o avem
de la deputatul democrat Sid-
ney R. Vates din statul Illi-
nois. Intr-o scrisoare adresată
cetăţenilor din circumscripţia
lui, dl. Yates avizează pe ce-
tăţeni că deputatul Mills a
refuzat, pînă acum, să-i dea
drumul proiectului, pentru ca
întreaga Cameră a Reprezen-
tanţilor să-l poată considera.
Alţi legislatori, care sînt în fa-

'Cont. în 2-a)

„Imparţialitatea"
Secretarului
General al O.N.U.

NAŢIUNILE UNITE. N. Y.
—Unii nu pot înţelege de ce
administraţia Secretariatului
Organizaţiei Naţiunilor Unite
este aspru criticată de nenu-
mărate ţări, mai ales din Af-
rica. Unora nu le vine a crede
că Dag Hammarskjold repre-
zintă puterile colonialiste. Nai-
vi ce sînt, cred că el reprezin-
tă în mod imparţial interesele
O.N.U. şi Carta O.N.U.

Vom da un singur exemplu,
în legătură cu Congo, ca să se
vadă cum respectă Hammar-
skjold Carta O.N.U. Din cele
710 persoane alese şi trimise
de Hammarskjold în Congo ca
oameni de legătură, de poliţie
etc., 546 sînt cetăţeni ai unor
ţări care fac parte din blocu-
rile apusene. Numai 24 de per-
soane au fost alese din ţările
africane.

„0 Seară Civică Culturală”, Dată
de Clubul Civic la 16 Martie

In seara zilei de 16 martie
Clubul Civic Romîn American
invită publicul să participe la
o „Seară Civică Culturală**,
care va avea loc în sala prie-
tenilor ucrainieni, 5221 Oak-
man Boulevard, Dearborn, la
orele 7:30.

Comitetul de educaţie al
Clubului Civic a arnjat un pro-
gram care să fie pe placul di-
feritelor gusturi. Un dialog, ba-
zat pe o povestire a nemuri-
torului scriitor romîn, i o n
Creangă, predat de doi mem-
brii ai clubului, este parte din
program.

O* membră a clubului va de-

clama o frumoasă şi însufleţi-
toare poezie a timpurilor noas-
tre, iar un alt membru îşi va
spune părerile sale asupra ros-
tului unui club civic în vremea
de azi.

Si dacă credeţi că asta e tot,
vă înşelaţi. Comitetul va pre-
zenta un film corespunzător o-
caziei. Si după ce publicul a
fost întreţinut cu programul
cultural şi distractiv, se va ser-
vi cafea şi prăjituri. Cu alte cu-
vinte, participanţii sînt asigu-
raţi să-şi petreacă o seară plă-
cută, printre prieteni. Veniţi,
deci, în număr cît mai mare
în seara zilei de 16 martie la
~0 Seară Civică Culturală**.

Prietenii Gheorghe Plănuiesc Serbarea
Anuală / Dată în Folosul Ziarului Nostru

Adeseori ne surprinde bu-
năvoinţa prietenilor ziarului
nostru, căci unii dintre ei se
gîndesc cu luni înainte cum să
ajute ziarul, ca să-i asigurăm
—laolaltă mersul înainte.

Era pe la începutul lunii
februarie, cînd ne-a telefonat
un prieten din Highland Park,
Michigan, şi ne-a spus să avem
în vedere ca să-l punem şi pe
dumnealui, cit şi pe un alt
prieten, tot dirf Highland
Park, pe lista Gheorghilor, a-
tunci cînd vom începe pregă-
tirile pentru serbarea din pri-
măvară.

Dar pregătirile le-au început
Gheorghii, prin şedinţa ce au
avut-o duminică seara trecută,
în 5 martie, cînd s-au consfâ-

tuit şi au pus la cale serbarea
ce va lua loc in duminica de
23 aprilie ziua de „Sf.
Gheorghe 44

—, la sala obişnui*
iă a prietenilor ucrainieni, de
la 5221 Oakman Blvd., Dear*
bom.

Sint vreo 1 5 prieteni, unii
cu numele Gheorghe, iar alţii
care se asociază şi îşi asumă
acel nume pe lingă al lor pro-
priu, ca să ducă la îndeplinire
această faptă frumoasă, supor*
tind spesele banchetului, în fo-
losul ziarului nostru ~Româ*
nul American".

Conducerea ziarului salută
frumoasa iniţiativă luată de
prietenii Gheorghe şi în anul
acesta, şi apelează la toţi prie-
tenii ziarului să-şi reţină ziua

de 23 aprilie pentru serbarea
aceasta, cît şi să ajute să po-
pularizeze serbarea, ca să pu-
tem aduce cel mai numeros
public posibil de data aceasta.

Pentru detalii asupra pregă-
tirilor, programului şi altele,
vom mai reveni.

AFL-CIO Cere
Umanizarea
Legilor de Imigrare

WASHINGTON. —' Federaţia
sindicala AFL-CIO a adoptat la
ultima plenari un program leg-
islativ, în rare se fnrlude un
punct, prin care cere ca „legile
de imigrare sA fie liberalizate ţi
umanizateI *.


