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Cititorii Au Cuvîntul...

Cu Timpul, Satul Nostru 0 să Fie
Oraş, Scrie 0 Rudenie de Acasă

Culegem dintr-o scrisoare
venită de la abonatul Trăilă A-
cea, din comuna Jebel, regiu-
nea Banat, familiei E. M. din
Detroit, părţile de interes ge-
neral pentru informaţia citito-
rilor m>ştri. Scrisoarea poartă
data. de 15 februarie, anul a-
cesta.

După un schimb de chestiu-
ni familiare, continuă în scri-
soare: ~Noi aici, printre altele,
ne ocupăm cu electrificarea.
Vei şt» că pe toate străzile se
îngroapă stîlpi, toată casa noas-
tră este electrificată, avem 7
becuri de electrică, radio, aşa
că pînă la I Mai vor fi toate
străzile din Jebel luminate. Pe
unele străzi este deja lumină.

Cu timpul, satul nostru o să
fie oraş. Dacă-ţi mai aminteş-
ti de izlazul de lingă biserică,
spre drumul Ciocovei, acum nu
mai e izlaz, sînt tot case mari,
este şi un spital cu etaj, pen-
tru 400 de persoane, sînt două
magazii de 1800 de vagoane,
şi fel de fel de blocuri. Merge
linie ferată prin magazii, aşa
că satul nostru este foarte
schimbat.

M-ai întrebat despre emi-
granţii veniţi la noi. Cea mai

mare parte sînt romîni, alţii
sînt nemţi şi unguri, unii de
prin Bihor, alţii de prin Basa-
rabia, Bucovina etc. Toţi au
casele lor, sînt aproape toţi
colectivişti, mulţi sînt căsăto-
riţi cu fete de-ale noastre şi
băieţi de-ai noştri cu fete de-
ale lor.

Ziarul îl primesc regulat,
lipseşte din cînd în cînd un
număr, dar de aici de la noi,
căci odată am mers la poştă
şi am găsit pe alţii citind ziarul
meu. l-am întrebat că ce ziar
e acela şi mi-au răspuns că e
al meu, dar vor să-I citească şi
ei. Ziarul vine cam la 3-4 săp-
tămîni, dar vin cîte 3-4 nu-
mere deodată.

Am citit atît în ziarul ~Rom-
ânul American “, cît şâ în
ziarele de la noi despre şoma-
jul de la voi, adică, mulţi oa-
meni fără lucru. La noi toţi au
lucru, numai aceia care nu vor
să lucreze nu au“.

hi încheiere, prietenul î şi
cheamă săteanul acasă, în vi-
zită, căci de vreo 50 de ani
nu s-au mai văzut. II cheamă
săteanul să vadă schimbările
care au luat loc sub regimul de
astăzi.

Gala Galaction, Vestitul Scriitor
Romîn A încetat din Viată

*

BUCUREŞTI. Marele
scriitor romîn Gala Galaction
a încetat din viaţă la vîrsta
de 82 de ani. Conform necro-
logului subscris de Prezidiul A-
cademiei R. P. Romîne şi U-
niunea Scriitorilor din R. P.
Romînă, apărut în „Romînia
Liberă" din 9 martie, aflăm
următoarele:

• Gala Galaction, membru
titular al Academiei R. P. R.
şi membru al Uniunii Scriitori-
lor din RPR a murit la 8 mar-
tie după o îndelungată sufe-
rinţă. S-a născut la Dideşti -

Teleorman la 16 aprilie 1879.
începe să scrie încă din 1896,
cînd editează o revistă şi co-
laborează la „Adevărul ilus-
trat". Incepind din 1910, Ga-
la Galaction devine un cola-
borator activ la ziarele pro-
gresiste ale vremii: „Socialis-
mul", ~Luptătorul", „Cuvin-
tul liber" şi altele.

• De la început s-a s'luat
Galaction pe poziţii democra-
tice. In „Viaţa socială" şi a-
poi în „Viaţa Romînească", el
publică nuvele de un realism
viguros, atacînd în unele din-
tre ele o serie de probleme so-
ciale. In articolele adunate în
volumul „O lume nouă", a-
părut în 1919, Gala Galaction
scrie cu simpatie despre vic-
toria Marei Revoluţii Socialis-
te din Uniunea Sovietică.

Nuvelele şi romanele publi-
cate în perioada dintre cele
două războaie, spune necrolo-
gul, conţin idei înaintate ca a-

GALA GALACTION
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ceea a înfrăţirii între popoare
indiferent de rasă sau de cre-
dinţă religioasă.

După 23 August 1944, Ga-
la Galaction depune o activi-
tate intensă publicistică şi ob-
ştească spre înaintarea culturii
romîneşti.

Pentru meritele sale a fost
ales membru al Academiei şi,
în 1948, deputat în Marea
Adunare Naţională. In anul
1954 a fost decorat cu Ordi-

nul Muncii cl. I.
„Moartea lui Galo Galac-

tion spune necrologul Pre-
zidiului Academiei R. P. R.—
înseamnă o grea pierdere pen-
tru cultura romînească 44

.

„Satul Iranian Este Un Lagăr de
Muncă Ce Aparţine Unui Singur Om”

TEHERAN, Iran.—Tocmai cînd dl. W. Averell Harriman, am-
basadorul ..ambulant" al preşedintelui Kennedy era în drum spre
capitala Iranului s-a anuntat că poliţia a tras în bărbaţi si femei,
pentru că cereau ceva de mîncare în loc de gloanţe. Extrasele ce ur-
measă sînt dintr-un reportaj din Iran trimis de doi gazetari vest-
germani.—Redacţia.

In revista vest - germana
„DER STERN" au apărut o
serie de reportaje despre Iran,
semnate de G. Troeller şi C,
Defrage, din care reproducem
extrase.

a a a
~ . . . El stătea la marginea

drumului şi plîngea. Praful pe
care-l ridica automobilul nos-
tru i se aşeză pe faţă ameste-
cindu-se cu lacrimile. Nu se
ferea totuşi. Mîinile sale ră-
mincau ca moarte, pe băţul
de care se sprijinea . . .

Oprim. Abia acum vedem
că Ia doi paşi de el, pe pă-
mint, zace o femeie. Ea îm-
brăţişează o piatră şi plîng6
încet. Sub piatră pămint
proaspăt săpat.

—Un mormînt, şopti C.
Defrage. *

Coborîm din maşină.
—Apă? întreb.
—Nu, apă avem. Dar mîn-

care, vă rugăm mincare.
Defrage scoate cîteva con-

serve.
Acum zac pe pămînt şi mă-

nîncă. El se numeşte Hossein,
ea—Fatima t . .

lată povestea lor:
Au fost ţărani la Ahmada-

bad, un sat situat la sud-vesfr
de Kerman. Au muncit de mi-
ci, ca şi părinţii lor. Nu pu-
teau spune cîţi ani au. El pă-
rea de 45, ea—poate de 30.

Ca în mai toate satele ira-
niene, ei primesc 30 la sută
dini recoltă. Restul de 70 la
suta revine latifundiarului care
trăieşte la oraş, lăsînd moşia
pe seama vechilului. De o-

' (Cotit. în pag. 4-a)

0 Altă
Manifestaţie
a Şomajului

CLEVELAND, O. Dato-
rită şomajului, mulţi muncito-
ri care n-au încercat niciodată
pînă acum să caute posturi gu-
vernamentale în regiunea
Clevelandului, au început s-o

facă. Mii de şomeri
au cerut informaţii sau formu-
lare pentru examene care se
dau pentru posturi guverna-
mentale.

Situaţia este atît de critică
încît în East Cleveland, pen-
tru un singur post au fost 221
persoane care au căutat pos-
tul în Poliţia orăşelului. La
Lakewood au fostvs candida-
ţi pentru un singur post poli-
ţienesc.

La Poşta din Cleveland s-
au înscris 3.000 persoane în
15 zile şi 2.500 au luat exa-

menul. Examenatorul Elmer
Glatzbecker de la United
States Civil Service Commis-
sion a raportat că în ultimele
cîteva luni, numărul aplicanţi-
lor a sporit cu 30 pînă la 40
procente faţă de anul trecut.

Posteuca, Un Adept aI Buchmanismului
(Cont. din pas. l-a) supra părerilor altor clerici.

Dar ca să terminăm cu pri-
mul nostru articol, vom amin-
ti că călăul nazist Heinrich
Himmler, şeful Gestapo-ului, a
fost unul din „distinşii" buch-
manişti şi cu care Buchman
menţinea legături „extrem
de cordiale". Mai mult în-
că, Buchman, spune deputatul
Driberg, îl ridica pînă-n slava
cerului pe călăul nazist Himm-
ler. Cu ocazia unor vizitatori
englezi în Germania, s-au în-
tîlnit cu Buchman acolo. In
cursul unei convorbiri, Buch-
man le-a spus vizitatorilor en-
glezi: „Ar fi bine să faceţi cu-
noştinţă cu Heinrich. E un bă-
iat tare bun". Si asta a fost

Elveţia, costă I milion de do-
lari. Parte din acest palat es-
te un hotel cu 700 de camere,
ocupat zilnic de buchmanişti
din vreo 30 de ţări, adunaţi a-
colo să clocească propaganda
mîrşavâ a Internaţionalei buch-
maniste. In statul Michigan, a-
ceastă agenţie de propagandă
şi de altceva a cumpărat un
mare hotel, care a fost prefă-
cut într-un mare stabiliment
buchmanist la Cedar Point,
Mackinac Island. De unde au
venit banii? De ce nu se con-
duce o anchetă?

In reclama plătită de o pa-
gină întreagă, aşa cum a apă-
rut în „New York Times" din
22 ianuarie 1961 şi în alte zia-
re, folosind frazeologia cea
mai demagogică, se recoman-
dă americanilor să se călău-
zească de 4 „absoluţi" buch-
rnanişti: „cinste, curăţenie,
jertfelnicie şi dragoste". In
felul acesta, spune Posteucă,
Buchman urmăreşte „reîndum-
nezeirea omului". Nici mai
mult, nici mai puţin.

Faptul este că Buchman, cit
şi „Reînarmarea (lui) Mora-
lă" au fost denunţaţi de con-
ducătorii bisericilor protestan-
te şi catolice. In cursul unei
dezbateri în Camera Comune-
lor din Anglia (1948), TANARUS.
Driberg, Esq., MP., denunţînd
maşinaţiile şefilor buchmaniş-
ti a citat dintr-o vorbire ros-
tită de episcopul Henson, fost
episcop la Durham. Episcopul
Henson s-a ocupat de cei 4
absoluţi, baza morală a buch-
manismului. Vom reproduce
textul în englezeşte, luat din
revista „In Fact", 19 ianuarie
1948:

„This Oxford or Buchman
Group movement is one of the
groups that makes what I call
absolute claims. It claims to
live by four absolutes, and one
of these is absolute honesty.
1 have studied this group for
a number of years, very care-
fully, and I find iwifortinnate-
ly that not only does it fail to
live up to its absolute profes-
sions . . . but on the contrary,
the Group’s public expressions
and practices are marked by
quite remarkable duplicity. So
far as their being asbolutely
honest is concerned, 1 will not
go into details which are
on record, having been dug
up with great assiduity by the
Junior Burgess for Oxford
University—of Dr. Buchman’s
own falsification of his record
in Who’s Who. This is oh rec-
ord for anybody to look up if
he cares to: it seems tp me
a pretty damning indictment
of the leader of the Group
which professes absolute hon-
esty.”

lata declaraţia unui înalt
prelat britanic, bazat pe ,o mi-
nuţioasă documentaţie asupra
~onestităţii'' dr. Buchman .

In alt număr vom reveni a-

părerea lui Buchman despre
călăul nazist Heinrich Himm-
lerl . .

.

Nu-i mirare că fostul şefu-
leţ legionar, parte din grupul
Horia Sima, a găsit în Buch-
man şi agenţia lui, un tip pe
placul lui şi pe care vreş să-l
vîndă membrilor din Uniunea
şi Liga. Dar se învoiesc mem-
brii din Comitetul executiv şi
funcţionarii U. Ac L. ca scribul
fugar Posteucă să răspîndească
astfel de propagandă pe calea
organului oficial al Uniunii şi
Ligii?

Sînt funcţionarii Uniunii şi
Ligii şi membrii Comitetului
executiv de acord cu această
ideologie pronazistă?

Planurile Antimuncitoresti Ale
9

Companiilor GUI, Ford şi Chrysler
(Cont. din par- l-a)

la fiecare 3 luni, dacă costul
traiului se urcă sau scade.
Clauza cu îmbunătăţirea facto-
rului anual, înseamnă o spo-
rire automată anuală de 6
cents pe oră sau 2 procente şi
jumătate, care metodă din a-
ceste două va favoriza munci-
torimea.

Vocea Sindicală
E interesant că presa loca-

lă subvenţionată nu şopteşte o
iotă despre cererile crescînde
din partea sindicatelor locale
din toate părţile ţării, ca să se
adopte săptămîna de lucru de
30 de ore pe plata de azi de
40 de ore pentru a face faţă
şomajului cronic din această in-
dustrie.

De asemenea nu se dă pu-
blicitate faptului că în Statele
Unite şi Canada au avut loc
recent adunări regionale, unde
conducerea naţională a uniunii
automobiliste a fost informa-
tă de ravagiile automatizării şi
ale intensificării ritmului în lu-
cru (speedup), cum ambele au
eliminat mii de oameni din
fabrici şi cum speedup-ul cau-
zează mii de accidente, boli di-
verse, în special atacuri de
inimă şi chiar moarte.

La aceste a and u -

nări regionale, conducătorii na-
ţionali ai lui UAW au fost ce-
ruţi să ia iniţiativa ca să con-
trolere aceşti factori păgubi-
tori oamenilor muncit şi uniu-
nii.

„Libertatea Presei** E
Pentru „Cei Mari**

O altă cerere la aceste adu-
nări regionale a fost ca să se
pună capăt sistemului de ore
suplimentare, cînd sute de mii
de muncitori sînt fără lucru în
accaclă industrie. Numai în
Michigan sînt peste 400 de
mii de şomeri şi alte sute de
mii în celalalte state.

~Libertatea presei*' există
însă numai pentru trusturile Şi
monopolurile industriei, care
subvenţionează presa cu re-
clame în valoare de milioane
de dolari anual. Aceste ziare

sînt folosite ca să creieze o
atmosferă duşmănoasă în
public contra muncitorilor din
industria dş automobile, să
creieze i confuzie chiar în rîn-
durile membrilor lui U A W ,

pentru a putea impune condi-
ţii de lucru de neîndurat şi
pentru a reduce nivelul de
trai al familiilor muncitoare.

DECES
CANTON, OHIO

Prin cooperarea prietenului
Nick Neică am putut afla, că
veteranul cititor al ziarului
nostru, ARON BOIERIU, a
încetat din viaţă luni în 27
februarie 1961, după o boală
îndelungată. A fost în etate
de 77 de ani şi locuitor al ora-
şului Canton peste 40 de ani.
lnmormîntarea a luat loc mier-
curi în I martie, sub îngrijirea
întreprinderii funerare Jacob-
Waltner, iar serviciul religios
a fost oficiat de preotul llie
Crihălmean de la biserica ca-
tolică.

întocmai cum fratele Neică
ne scrie, răposatul a fost citi-
tor continuu al ziarului nos-

tru, fapt ce dovedeşte că a
fost un muncitor conşthi, care
a putut preţui în ziarul ~Ro-
mânul American" luptătorul
sincar pentru cauzele muncito-
rilor şi ale oamenilor din po-
por.

In urma decedatului a ră-
mas, din cîte ştim, fratele Cor-
nel Boieriu, căruia îi extin-
dem condoleanţele noastre,
iar pentru răposat zicem: Să-ţi
fie memoria neuitată.

★* ★ ★
Mulţumim fratelui Nick

Neică pentru cooperarea fru-
moasă ce o dă ziarului, atit în
cer priveşte anunţurile de felul
acestuia, cit şi cu privire la
abonamente. Este un exemplu
frumos de conştiinciozitate şi
bunăvoinţă şi ne-am bucura
mult ca şi alţi prieteni, de prin
alte oraşe, să-i urmeze faptele.

Românul American

How To
Fight Tensions of Homemaking

Ever notice how tension builds up when you think you don't have
time to finish your daily chores? Tension, doctors tell us, is a fre-
quent cause of painful headaches. The wise housewife learns how
to run her household smoothly ,

.
. and still have time to spare!

■* By making a daily list, she knows
\ $ iust what chores have to be done

j ţX 'S ţXj : and how often. By crossing off
; i; ',Si jobs wirh a bright cray-
r, "‘ "'ljiij rA TX " on» becomes more aware of

- 'Y‘.

A kitchen blackboard or a second '

hand tape retarder (or messages » B jflß
can be great time savers and ten-
sion reducers. The modern house- J'jfa •
wife will find such devices save >

repetitious speech-making and .. ~~s TTB gfc.
hunting for pencil and paper. ,1111,..,. ® »P|

y/tI I help> Girl * can make edl' *or®

'///*. can take out garbarge, wax
and polish furniture and floors.

J f4L 4j--—— Such chores are a help to mo-
/ irB fber —and a valuable part of

v H j l§j)fe*f the kids' self-development.

But even for the well organized house-
wife, there will be days when every- tjJF
thing seems to go wrong and tension ' 'M3(

’

headaches will build up. During such
days she will learn for herself thot 0
a couple of Bufferin will bring fast

K

Sora Helen
Paul A Fost
Celebrată

„Dacă aţi făcut ceva fru-
mos, d-voastră membrele a-
ccrtui club, apoi să ştiti că as-
ta mi-a piăcvt! Fapta aceasta
a fost în adevărat spirit fră-
ţesc, cum noi ne considerăm
unii pe alţii**.

Aceasta a fost reacţia sin-
ceră a unei prietene care ia
parte la şedinţele clubului nos-
tru ~Emanciparea", şi care a
fost şi dînsa părtaşe la fapta
frumoasă pe care a ‘lăudat-o
prin cuvintele de mai sus.

Si frumuseţea sau meritul
constă tocmai în faptul, că a
pornit din dragostea sinceră ce
membrele clubului nostru o
poartă sorei şi prietenei Elena
Paul, membră a clubului nos-
tru de mulţi ani, şi secretara

noastră financiară. Si ce-i mai
mult, că totul s-a pregătit şi
ţinut în secret, fapt ce a a-
dăugat la surpriza şi emoţia
prietenei noastre, celebrată.

N-a fost o celebrare elabo-
rată sau publică, ci numai în
sînul clubului nostru. O „pă-
sărică" ne şoptise că Jimmy
şi Helen Paul au împlinit 25
de ani de căsnicie, iar noi,
membrele clubului, am folosit
ocazia aceasta, ca să ne ară-
tăm dragostea de care se bu-
cură Helen din partea noastră
a membrelor şi recunoştinţa
pentru munca ce o depune, nu
numai în clubul nostru, ci şi
pentru alte cauze demne, care
merită sprijinul persoanelor
conştiente.

Emoţia Creştea cu
Fiecare Minut

Totul a luat loc după ter-
minarea şedinţei clubului, în
aşteptarea emoţionată a mem-
brelor care ştiau ce era să ur-
meze, numai Helen nu. lar so-
ra Mary Dumitru, preşedinta
clubului, cu tactul şi capacita-
tea dînsei, a ridicat cu fiecare
cuvînt emoţia, iar noi celelal-
te priveam, pe furiş, pe He-
len, care sorbia fiecare cuvînt
rostit de sora Dumitru, aştep-
tînd să vadă ce avea de zis.
Vedeam cum faţa i se îmbujo-
rează, cum tensiunea creşte,
încît, cînd sora Dumitru a
menţionat-o cu numele, că ea
este cea sărbătorită şi i-a în-
minat cadoul din partea mem-
brelor . . . ,

dar ce să vă mai
spun, căci nu era numai Helen
care plîngea de bucurie, ci şi
noi celelalte.

Plîngeam de bucuria ei,
plîngeam de bucuria că am a-
juns în acest club de ne sim-
ţim, în adevăratul sens al cu-
vîntului, ca adevărate surori,
fără pizmă, fără duşmănie, fă-
ră fleacuri, ci toate conşti de
rolui ce-1 joacă clubul nostru,
de contribuţiile ce le aducem

1 grupului nostru, şi determinate
a merge tot înainte.

A fost ceva frumos, ce ne-
a plăcut Ia toate, iar Helen şi
Jimmy îşi vor aminti mulţi ani.
Le dorim să aibă parte nu-
mai de bucurii, de pe urma
drăgălaşei fetiţe Patricia, ce-o
au.

Pentru Helen a fost o cele-
brare dublă, căci tot în ca-
drul acelei şedinţe, împreună
cu sora Viola Bălan au fost
sărbătorite cu ocazia zilei lor
de naştere. Aceasta este una
din deciziile clubului nostru,
începînd cu acest an, ca mem-
brele să fie sărbătorite la ziua
lor de naştere, în luna respec-
tivă. Aşa că aproape după fie-
care şedinţă avem un mic
..birthday party", cu prăjitura

cu cîntări etc.

Dar nu uităm nici de ches-
tiunile mai serioase, mai ales
acum cu venirea primăverii,
cînd încep serbările noastre,

aşa cum ne vom pregăti să a-

jutăm serbarea Gheorghiior,
apoi va urma banchetul ani-
versar al clubului n os t r u—-
a 21-a aniversare a clubului şi
serbarea Zilei Mamelor în
duminica de 14 Mai, ocazii
pentru care vă solicităm cea
mai deplină cooperare.

M. Mila

(Cont. din pag. l-a)

Predicatorii Falsei Democraţii
*

ca Practicanţi ai Dictaturii
9

nai administrativ superior şi
permanent de I, plus 28, plus
34, plus 30, adică un total de
93 oficiali superiori.

Dacă corpul administrativ
permanent ar fi împărţit în
mod democrat, fiecare din cele
trei grupuri ar fi alocat 31 lo-
curi în corpul administrativ de
93.

Corespund faptele cu afir-
maţiile de mai sus? Nu.

De multă vreme, sectorul
capitalist a umplut 68 de pos-
turi, ţările aşa-zise neutre tre-
buiau să fie mulţumite cu 23
din cele 93 posturi de mare
influenţă. Pe de altă parte, U-
niunea Sovietică şi celelalte na-
ţiuni socialiste au căpătat un
total grandios de două locuri.
Două locuri.

Să mergem puţin mai de-
parte cu felul cum a funcţio-
nat pînă acum corpul admin-
istrativ al ONU. De la 1955
încoace, ONU a trimis aproxi-
mativ 2,000 sfătuitori sau con-
sultanţi în diferite ţări, mai
ales în ţările slab dezvoltate.

Majoritatea covîrşitoare au
fost albi. Statelor socialiste li
s-a alocat 40 de persoane din
aceste 2.000. Toate marile na-
ţiuni africane negre, brune şi
între cele două culori—n - au
căpătat un singur loc din cele
2.000 persoane trimise în di-
ferite ţări.

Ultimul exemplu democratic
practicat de Dag Hammars-
kjold îl vpm da în cazul Con-
goului. Ca să fim mai genero-.
şi decutn s-ar crede, nu ne
vom ocupa de situaţia de a-
cum, după retragerea Uniunii
Sovietice din Congo, ci vom
lua treburile aşa cum au fost
toamna trecută. Hammarskjold
a trimis la Congo o forţă ofi-
cială de 1.169 de persoane,
din care 809 militari sau de
rang poliţienesc şi 360 erau ci-
vili.

Vreţi să ştiţi cum a împărţit
dl. Dag. Hammarskjold perso-
nalul de 1.169> O să vă spu-
nem. Din cele 1.169 persoa-
ne, Hammarskjold a trimis 82
persoane de culoare la Con-
go din Asia şi Africa. Din
ţările socialiste, cu o popula-
ţie de 1 miliard sau o mie de
milioane, nici un singur repre-
zentant. Reţineţi nici un singur
reprezentant.

Propunerile Uniunii Sovietice
Un comentator canadian,

Philip Deane, care se mîndreş-
te cu ~liberalismul" lui, a in-
dicat cum funcţionează Dag
Hammarskjold.

~Ii place d-lui Hammarsk-
jold să decidă singur, după ce
s-a consultat cu un cerc res-
trîns de prieteni", spune
Deane.

Astfel am văzut cum a îm-
părţit pe cele 2.000 de per-
soane trimise în alte ţări: 40
de persoane la treimea lumii
socialiste, zero la africani, iar
restul sectorului capitalist.

• Ce anume a. propus U-
niunea Sovietică ca să se pu-
nă sfîrşit acestei stări ruşinoa-
se de lucruri în O.N.U. ? N-a
propus ca Hammarskjold să
fie tăiat în 3 bucăţi. Dimpo-
trivă. a propus ca el să repre-
zinte treimea capitalistă, aşa
cum a făcut pînă acum, iar cu
el să fie încă doi de egală pu-
tere şi influenţă ca să repre-
zinte sectorul socialist şi sec-
torul neutru.

• Personalul administrativ
al O.N.U. să fie distribuit pe
baze democratice în mod egal,
între cele trei sectoare menţio-
nate mai sus.

• Prevederile şi regulile
Cartei ONU să fie riguros re-
spectate de secretariatul gen-
eral de 3 persoane, nu igno-
rate cum au fost pînă acum
de Dag Hammarskjold.

Prin Cultură,
Spre Lumină
şi Progres!

/£aLrica eu

Salut Femeilor Care Lucrează
de MARIA MILA

IN cursul săptămînii din 12 pînă in 18 martie se celebrează
aici la Detroit serbarea anuală cunoscută ca ~S alute to Worn*

en Who Work**. Si cum însăşi titlul indică, vor fi un număr
de manifestaţii prin care se aduc elogii femeilor care lucrează,
pentru contribuţia însemnată ce o aduc profesiunii lor şi socie-
tăţii omeneşti.

Evenimentul a început duminică în 12 martie, cînd pri-
marul oraşului a anunţat 10 femei care ocupă posturi de
seamă în munca lor, şi care vor simboliza pe toate femeile
care lucrează din această metropolă. Ele vor participa apoi la
diferite banchete şi dineuri care se aranjează în onoarea lor,
banchete care sînt patronate de diferite firme sau organizaţii
de afaceri.

Ne Gîndim la Cealaltă Categorie
Ocazia aceasta ne face să ne gîndim mai mult la femeile

care nu lucrează, căci cum însăşi purtătorii de cuvint ai De-
partamentului Muncii arată, femeile muncitoare au fost în
special greu lovite de concedierile care au luat şi continuă să
ia loc.

D-na Esther Peterson, directoarea Biroului Femeilor din
Departamentul Muncii a arătat recent, că ~femeile muncitoa-
re sînt, din nefericire, prea de multe ori victimizate din pre-
judiţii, discriminare şi ignoranţă, întocmai ca alte grupuri
minoritare, şi că este îngrijorată de credinţa falsă a multora,
că în timpuri ca acestea cînd nu prea merg lucrările, femeile că-
sătorite, în special, ar trebui să meargă înapoi la bucătărie,
şi să dea locul bărbaţilor şomeri**.

D-na Peterson adaugă, că lucrurile nu sînt tocmai aşa de
simple, şi că o astfel de atitudine arată o lipsă de înţelegere
a contribuţiei importante ce femeile muncitoare aduc econo-
miei, o lipsă de înţelegere a motivelor de ce femeile lucrează,
cit şi a urgenţei de a lua o atitudine pozitivă spre a opri re-
cesia şi a ajuta la reclădirea unei economii productive.

Să Se Creeze Mai Mult Lucru
~înlocuirea femeilor muncitoare cu bărbaţi, continuă d-na

Peterson, chiar dacă s-ar putea face, nu este soluţia şomajuTui.
Aşa ceva ar însemna să iai un grup de muncitori afară din
cîmpul muncii, ca să dai o preferinţă nedemocratică altui
grup”. Soluţia, în cuvintele d-nei Peterson este, mai mult
de lucru pentru .bărbaţi şi femei la fel, lucru pentru toţi, o
creştere economică, cum s-a pronunţat şi preşedintele ţării.

D-na Caroline Davis, directoarea departamentului femei-
lor de pe lingă UAW, de asemenea s-a pronunţat asupra si-
tuaţiei grele în care se află femeile muncitoare. ~Prea puţine
femei se bucură de protecţia unui contract colectiv, a spus
d-na Davis, şi asta e una din problemele femeilor. Si chiar
cînd sînt protejate de un contract»colectiv, în cele mai multe
cazuri n-au vechime în lucru, întocmai ca muncitorii negri sau
alte minorităţi, căci femeile, ca şi categoriile menţionate, sînt
ultimele luate în lucru şj primele date afară.

Mulţi muncitori bărbaţi au început să realizeze, continuă
d-na Davis, că numai protejînd vechimea (seniority) tuturor
muncitorilor, bărbaţi şi femei la fel, numai aşa îşi vor putea
proteja vechimea lor, cît şi alte drepturi”.

Salutînd toate femeile, în spiritul acestei sărbători, să
cerem guvernului ţării noastre să lanseze diferite programe de
lucrări publice, care să dea de lucru şomerilor, cît şi reorien-
tarea economiei, ca să producă pentru bunuri de consum.
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