
Pe Frontul Muncii
* Grija Stăpînilor de la Inland

Steel: Să Se Scape de Muncitori
v şi Să Facă Profituri Cît Mai Mari

INDIANA HARBOR. Indi-
ana.—Problema de căpetenie
a companiei Inland Steel, con-
form raportului anual pe 1960,
este garantarea celor mai ma-
ri profituri pentru stâpînii a-
cestei mari firme de fier-oţel.

Raportul indică două me-
tode care vor fi aplicate cu vi-
goare pentru asigurarea celor
mai mari profituri:

1. Introducerea unui nou
proces de turnat prin care uzi-
nele de cocs în industria oţe-
lului vor fi cu totul eliminate.
Prin această metodă mii de
muncitori din morile compa-
niei vor fi aruncaţi pe stradă
în mod permanent. In plus, vor
fi eliminaţi şi mii de mineri,
deoarece morile de oţel nu vor
mai trebui să comande milioa-
ne de tone de cocs anual.

2. Preţurile vor trebui „a-
-justate” ca acţionarii compa-

niei să fie asiguraţi cu un „ve-
nit adecvat” şi pentru ca să
se asigure „creşterea continuă”
a companiei.

Prin „ajustare”, preşedintele
Joseph L. Block al firmei
Inland Steel, înţelege, urcarea
preţului la produsele de oţel.
Prin „venit adecvat”, Block
are în vedere menţinerea pro-
fiturilor în 1961 la cel mai
mare nivel din trecut.

Dar în raportul* anual, nu
se pomeneşte un singur cuvînt
despre menţinerea nivelului de
trai al oamenilor muncii, care,
prin munca lor istovitoare au
asigurat profituri colosale stă-
pînilor şi acţionarilor (tăietori-
lor de cupoane). Sîntem în e-
roare. Grija d-lui Block faţă
de muncitorii companiei este
ca să se scape de cît mai mul-
ţi muncitori, lată „patriotis-
mul” şi „conştiinţa socială” a
acestui magnat al oţelului!
★ ★

Cel Mai Mare Sindicat din UAW
Se Pregăteşte Pentru Negocieri

DEARBORN, Mich. —Sin-
dicatul Ford nr. 600, cel mai
mare sindicat din uniunea au-
tomobiiistă - UAW şi subdivi-
ziile sale, trimit rezoluţii Con-
siliului executiv internaţional,
prin care cer ca revendicarea
de căpetenie la negocierile cu

GM. Ford şi Chrysler, and i n
1961 să fie 30 de ore de lu-

cru cu plata actuală pe 40 de
ore.

Rezoluţia mai cere ca sin-
dicatul să negocieze cu com-
pania Ford un plan de îngri-
jire medicală şi spitalieră, plă-
tit în totalitate de companie.

Sindicatul Ford a mai cerut
următoarele schimbări in planu]
de compensaţii suplimentare în
caz de şomaj (Supplimental
Unemployment Benefits).

1. Beneficii mai mari în

săptămînile de concediu com-
plet.

2. Beneficiile să fie în vi-
goare pentru toată durata şo-
majului.

3. Beneficiile suplimentare
de ajutoare de şomaj (SUB)
să fie mai curînd pe baze zil-
nice decît pe baze săptămînale.

4. Şomerii să capete din
prima săptămînă afară din
lucru, ajutoare suplimentare de
şomaj, nu cum e acum, cînd
trebuie să treacă o săptămînă
sau două înainte de ce omul
fără lucru primeşte beneficiile.

5. Eliminarea clauzei ce sta-
bileşte un maximum de bene-
ficii.

6. Mărirea plăţii de separa-
ţie din lucru (cînd muncitorul
este cu totul separat de postul
de lucru la compania unde era
angajat).

Au început Negocierile Intre
Industria de Cauciuc si Uniunea

*

CLEVELAND. Compa-
niile mari din industria de cau-
ciucuri şi produse aliate au în-
ceput negocierile pentru un nou
contract colectiv cu uniunea
muncitorilor din această indus-
trie, United Rubber Workers
(AFL - CIO). Compania Fire-
stone a început negocierile cu
URW aici, iar Goodyear Tire
începe negocierile la Dayton,
Ohio. Compania General Tire
& Rubber va începe negocie-
rile la Cleveland la 5 aprilie.

41.000 de muncitori sînt
afectaţi în aceste negocieri,
printre care sînt un număr de
muncitori romîni americani.

Negocierile cu celelalte fir-
me din această industrie vor
începe mai tîrziu.

Uniunea pune emfază pe ~a

sigurare economică pentru
muncitori".

Printre revendicările indi-
cate de URW se includ urmă-
toarele:

• In caz cînd membrii sînt
concediaţi la o uzină veche,
uniunea insistă ca aceşti mem-
bri să fie consideraţi în primul
rînd la noile uzine.

• Cînd fabrici sînt perma-
nent închise, muncitorii afec-
taţi să se bucure de pensie dub-
lă, sau plată de separaţie.

• O îmbunătăţire a ajutoa-
relor suplimentare de şomaj
(SUB) şi oportunităţi pentru
instrucţii la noi meserii procu-
rate de companiile din această
industrie.

• Mărire generală a salariu-
lui, deşi uniunea nu a specificat
suma precisă.

50.000 Muncitorii de la Chrysler
Sîntîn TotalitateSomeri

Peste 50 de mii de lucră-
tori de la fabricile lui Chrysler
sînt în totalitate fără lucru, a-
dică şomeri. Aceia care lucrea-
ză au o sâptămînă de lucru şi
una nu. Chiar cu 20 de ani
vechime în lucru şi tot nu are
un muncitor de la Chrysler a j

sigurarea unei depline săptămî-
ni de lucru.

Si cînd muncitorii au de lu-
cru, condiţiile sînt cu totul de
neîndurat, după cum bine ştiu
muncitorii.

Pe de altă parte, cum o duc
stăpînii companiei Chrysler?

Oficialii superiori ai compa-
niei au căpătat în 1960, în sa-

larii şi bonificaţii 1.886.4 38
dolari. Afară de astea, ei au
căpătat în ~premii speciale" în-
că 642.200 de dolari.

L. L. Colbert, preşedintele
firmei Chrysler a căpătat pe

anul 1960 mica sumă de 250.-
050 de dolari, plus 9.600 do-
lari ca un fel de recunoştinţă
pentru ce a făcut (7).

William C. Newberg, fos-
tul preşedinte al companiei,
deşi a fost ,dat afară pentru
că a făcut milioane de dolari
prin companiile care vindeau
echipament firmei Chrysler, fă-
ră să informeze compania, va
primi I I mii de dolari anual
în pensie pe viaţă, după ce a-
junge la vîrsta de 65 de ani.
Nu-i rău, aşa e?

Cu toate acestea, Chrysler,
ca şi celelalte două firme ma-
ri din industria de automobile
varsă lacrimi de crocodil şi in-
sistă ca uniunea să vadă ca
costul forţei de muncă să fie
redus, altcum va fi silită să-şi
mute fabricile sau să le închi-
dă.
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Schimbări Guvernamentale în R. P. Romînă
NEW YORK. Conform

unui articol de Paul Under-
wood de la „N. Y. Times“
din 22 martie, trimis din
Belgrad, au avut loc un nu-
măr de schimbări guvernamen-
tale în Republica Populară
Romînă, dezbătute şi votate
de noua Mare Adunare Naţio-
nală, în urma alegerilor din 5
martie a.c.

S-a desfiinţat Prezidiul Ma-
rii Adunări Naţionale şi s - a
stabilit un Consiliu de Stat.
Preşedintele acestui Consiliu a
fost ales Gheorghe Gheorghiu-
Dej.

lon Gheorghe Maurer, fos-
tul preşedinte al Prezidiului, a
fost ales preşedintele noului

Consiliu de Miniştri şi unul
din cei 3 vicepreşedinţi ai

GII. GHEORGHIU-DEJ

Consiliului de Stat al R.P.R.
Chivu Stoica, fost preşedin-

lON GHEORGHE MAURER

te al Consiliului de Miniştri în
guvernul dinaintea lui 5 mar-
tie, a fost numit secretar al
Comitetului Central al Partidu-
lui Muncitoresc Romîn. Ceilal-
ţi doi vicepreşedinţi ai Consi-
liului de Stat sînt Avram Bu-
naciu, fost ministru de Externe
§i Stefan Voitec, fost vice
premier în guvernul trecut.

Dăm această ştire, deşi edi-
ţia era gata să meargă la pre-
să, pentrucă presa locală and i n
Detroit din 21 martie a dat
impresia că Gheorghiu - Dej
a fost înlăturat, plus alte ştiri
confuze, provenite de la moa-
ra din Viena. In numărul vii-

tor vom da informaţii detai-
late asupra noilor schimbări.
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Angola Sub Teroarea
Colonialismului Portughez

Se Pune Capăt Confiscării Publicaţiilor
şi Cărţilor Venite din Statele Socialiste

In Angola, colonialiştii por-
tughezi se dedau la o nouă
teroare împotriva populaţiei de
baştină, furioşi pentru că A-
cLunarea Generală a Organiza-
ţiei Naţiunilor Unite va discu-
ta situaţia tragică din Angola.

Guvernul dictatorului fas-
cist Salazar este hotărît să li-
chideze populaţia de baştină,
ca să continue cu regimul săl-
batic de asuprire şi exploatare.

Colonialiştii portughezi spe-
ră că prin intervenţia armată
vor putea opri marşul lichidă-
rii colonialismului în Angola şi
în celalalte colonii portugheze
Săptămînă cînd chestia
a venit Ia Consiliul de Secu-
ritate, guvernul Statelor Unite

s-a alăturat Uniunii Sovietice
în favoarea unei anchete la
Angola, condusă de O. N. U.
Deşi rezoluţia introdusă de
Ceylon, Liberia şi Republica
Arabă Unită, n-a trecut, ce-
rerea a fost imediat transferată
la Adunarea Generală a O.N.
U.

Cele ce urmează vor da ci-
titorilor o idee despre starea

de lucruri în Angola.
Teritoriul Angolei, situat în

vestul continentului african, se
întinde pe o suprafaţă de 1.-
247.000 km. p. Populaţia se
cifrează la 4.500.000 locuito-
ri, dintre care numai 2 la sută

(Cont. în pag. 4-a)

Preşedintele Kennedy, în
urma examinării .chestiunii de
către diferite departamente ale
cabinetului său, cît şi de Con-
siliul naţional de securitate, a
ridicat ordinul de confiscare a

materialului de citit provenit
din ţările socialiste. Preşedin-
tele a scos în evidenţă că con-
fiscarea literaturii şi publicaţii-
lor din ţările socialiste de că-
tre birourile poştale ale State-
lor Unite n-a fost de nici un
folos ţării.

Dl. Kennedy a mai scos la
iveală faptul că Consiliul na-
ţional de securitate a ajuns la
această decizie încă în iunie
trecut, dar administraţia Ei-

senhower nu luase nici o ac-
ţiune.

Secretarul de Stat, dl. Dean
Rusk, a spus că lipsa de circu-
laţie a publicaţiilor din ţările
socialiste a adus pagubă schim-

burilor culturale. Nu numai
ziarele şi agenţiile de publici-
tate au protestat contra ordi-
nului în vigoare de 1 3 ani, ci
şi oameni de ştiinţă america-
ni, biblioteci şi universităţi.

Si Ziarul „New York Times". . .

WASHINGTON. Con-
form unui articol apărut în
~New York Times" din 17
martie, guvernul Statelor U-
nite este pe cale de a nu mai
confisca literatura care v e ni a
din ţările de democraţie po-
pulară şi din Uniunea Sovie-
tică.

Această cenzură e în forţă
de I 3 ani de zile. Multe pro-
teste au fost înaintate de or-
ganizaţii şi de ziare, inclusiv
„New York Times", contra a-
cestei măsuri arbitrare anti-
americane şi antidemocratice.

Departamentele de stat, de
justiţie, de poştă şi de finanţe
au hotărît în unanimitate anu-
larea acestei metode. Con-
form admisiunii Poştei, ea a
confiscat anual 1 5 milioane bu-
căţi de literatură. Printre ma-

terialul confiscat s-au inclus
ziare, reviste, cărţi şi alt ma-
terial similar de citit. Departa-
mentul de Justiţie, ca şi cele-
lalte, au admis că acţiunea
poate fi considerată ca o vio-
lare a Constituţiei. De fapt,
organizaţia bine cunoscută
The American Civil Liberties
Union a instituit trei procese
contra guvernului cu privire la
astfel de confiscări.

Articolul din ~New York
Times", semnat de . Anthony
Lewis, spune că
atunci cînd căzu-
rile vor veni în faţa tribunalu-
lui federal din New York, avo-
caţii guvernului vor anunţa că
conduita aceasta neconstituţio-
nală a fost eliminată şi avoca-
ţii organizaţiei ACLU se vor
învoi să renunţe la procese.

Trupele Patriotice
Se Apropie de
Capitala Laosului

VIENTIANE. Laos. O-
fensiva trupelor patriotice din
Laos continuă fără încetare, a-
propiindu-se de capitala Lu-
ang Prabang a Laosului. In
rîndurile trupelor marionetei
Boun Oum, panica creşte, cu
toate că dispune, conform a-
genţiilor de presă americane,
de 30.000 de trupe. Pe de
altă parte, trupele patriotice
Patet Lao •şi Suvanna Fuma,
premierul legal al Laosului, nu-
mără numai 8.000.

Si Foaia „America99 îmbrăţişează
Ideologia Lui Frank Buchman ?

..Reînarmarea a lui
Frank Buchman, scrie scribul
fugar Posteucă în organul o-

ficial al Uniunii şi Ligii, „este
îmbrăcarea interioară întru
Hristos".

Veţi admite că Frank
Buchman, predicatorul „Reîn-
armării morale", acela care a
putut spune „Mulţumesc ceru-
lui pentru că ne-a trimis un
cm ca Adolf Hitler4 *, nu este
tocmai tipul de la care oamenii

cinstiţi creştini sau de altă
credinţă ar trebui să ia în-
văţături şi de care să se in-
spire, aşa cum povăţuieşte
scribul fugar al foii ~Americ-
a ", un fost membru în clica
legionarului Horia Sima.

Organul cultului episcopal
~The Witness'*, publicat de so-
cietatea de editură Episcopal
Church Publishing Cos. a de-
nunţat buchmanismul ca ~o
capcană contra muncitorimii'*.

(Cont. in pag. 3-a)

Risipe de Milioane de Dolari din
Partea Pentagonului, Descoperite

WASHINGTON. Cîţiva
legislatori din Congresul ţării,
în cursul unei inspecţii in alte
ţări, cărora li s-a dat ajutor
militar de către ţara noastră
şi pe baza unor rapoarte cla-
sificate pină acum. au făcut un
număr de descoperiri de risi-
pă a banului obştesc.

Deputatul Dante B. Fascell,
democrat din Florida, ne in-
formează că am dat avioane la
o ţară din Orientul mijlociu,
care n-a avut nici măcar pilo-
ţi, pentru ele. La o altă ţară
am dat camioane cu toate că
aceea ţară n-a avut benzină
(gasoline) pentru a le putea
folosi.

Senatorul Robert C. Byrd,
democrat din Virginia, preşe-
dintele Comitetului congresio-
nal pentru reducerea de chel-

tuieli ne-esentiale, a examinat
un raport secret şi a aflat că
Departamentul de aviaţie al
SUA a trimis echipament de
navigaţie aeriană în valoare de
12 milioane de dolari la un
număr de ţări. Dar acest e-
chipament costisitor n-a putut
fi folosit, deoarece nu s-a tri-
mis un fel de instalaţie, fără
care acest echipament este
fără folos. Optsprezece luni
după predarea acestui echipa-
ment de 12 milioane de dola-
ri, el rămîne nefolosit în ma-
gaziile ţărilor primitoare.

Legislatorii menţionaţi nu
văd de ce rapoartele trebuiau
în totalitate clasificate ca ~sec-
ret', cînd se putea scoate o
singură pagină cu conţinut se-
cret din cele 40 de pagini ale
raportului, ca legislatorii să
poată informa publicul despre
risipa ce se face.

Dezvăluirile acestea au fost
făcute de gazetarul David
Kraslow, de la biroul de pre-
să din Washington al ziarelor
publicistului Knight, şi care au
apărut în „Detroit Free Press"
din I 3 martie a.c.

Fruntaşi Sindicali Recurg la Curtea Supremă din
Mich. ca Să Oprească Urcarea Ratelor la Blue Cross

DETROIT. Paul Silvers,
preşedintele sindicatului nr.
351, UAW - AFL - CIO, a
recomandat ca medicii de la
societatea de asigurare Blue
Cross să-şi reducă cu 10 la
sută onorariile (plata) în loc
ca abonaţii la acest serviciu
medical şi spitalier să trebuie
să plătească iarăşi mai mult.

Silvers şi Mike Marasco de
la sindicatul Chrysler nr. 7
(UAW) au instituit un caz ju-
ridic la Curtea Supremă a sta-
tului Michigan împotriva di-
rectorului Departamentului de
Asigurare. Ei cer ca prin opre-
lişte să i se interzică lui Frank
Blanckford, directorul Departa-
mentului de asigurare al statu-
lui, să urce ratele pentru Blue
Cross - Blue Shield.

Blue Cross a cerut o mă-
rire de 22,04 la sută şi Blue
Shield a cerut o mărire de
13,5*. O astfel de mărire în
rate ar costa pe abonaţii ser-
viciului 42 milioane 700 de
mii de dolari. Michigan are 3
milioane şi jumătate de abo-
naţi la aceste două servicii.
După toate arătările Blank ford
este înclinat să satisfacă cererea
societăţilor de asigurare Blue

Cross şi Blue Shield.
Cei doi fruntaşi sindicali

susţin că abonaţilor serviciilor
medicale şi spitaliere li se ră-
peşte dreptul acordat de lege.
Ascultările care au avut loc
pînă acum, susţin ei, au luat
loc de formă, ca să astupe gu-
ra oponenţilor, dar la care as-

cultări reprezentanţii oponen-
ţilor n-au avut şansă să se pre-
zinte şi nici să producă docu-
mentaţia necesară ca să expună

întreaga afacere. In depunerea
la Curtea Supremă a statului,
cei doi fruntaşi sindicali cer ca
tribunalul să impună ascultări,
la care să fie somaţi martori
din ambele părţi, documente:
etc. După cum am mai spus,
cu doi ani în urmă, cînd celor
două societăţi de asigurare li
s-a acordat o mărire a ratelor,
34.000 abonaţi au fost siliţi
să se lase de serviciul lui Blue
Cross şi Blue Shield.

Publicul American în Favoarea
Normalizării Relaţiilor cu China

PRINCETON, N. J. Or-
ganizaţia American Institute of
Public Opinion, condusă de
George Gallup, a condus o an-
chetă ca să afle părerile publi-
cului american cu privire la
relaţiile cu R. P. Chineză.

Majoritatea publicului con-
sultat, spune dl. Gallup, este

în favoare ca guvernul State-
lor Unite să ia măsuri ca să
îmbunătăţească relaţiile cu Re-
publica Populară Chineză. Po-

pulaţia vede într-un astfel de
pas un mijloc efectiv de a re-
duce încordarea internaţiona-
lă.

Populaţia americană este de
asemenea de părere ca să se
trimită alimente în China, da-
torită lipsurilor provenite din
calamităţi naturale. Totodată,
ancheta scoate la iveală că po-
porul american ar fi bun bucu-
ros să vadă o restabilire a le-
găturilor comerciale între cele
două mari puteri.

Conferinţa
Puterilor Atomice
din Nou în Sesiune

GENEVA, El veţia- Astă-
zi marţi în 2 1 martie s-a de-
deschis conferinţa celor trei
puteri atomice, care a fost în-
treruptă anul trecut. Scopul a-
cestei conferinţe este de a se
ajunge la un tratat, pe baza
căruia să se pună capăt expe-
rienţelor cu arme atomice în
mod permanent.

Cele trei puteri atomice, care
participă la conferinţa de la
Geneva, sint: Statele Unite,
Uniunea Sovietică şi Anglia.

In Ziarul Nostru...
Veţi rial ştiri, informaţii fi

comentarii în slova noastră ro-
mineascâ pe care nu le veţi
till în alt dar. De iceea,

pentru binele dv. personal, a-
bonaţi-vă la el.

Proiectul Pentru
Noi Ajutoare de
Şomaj, Aprobat

Senatul a aprobat proiectul
de lege ce prevede extinde*
rea termenului de ajutoare de
şomaj de la 26 la 39 săptămî-
ni. Conform legii prezente,
muncitorii care sint fără lucru
primesc ajutoare de şomaj
(compensaţii de şomaj) pe un
termen maxim de 26 săptămî-
ni. Noul proiect de lege, care
merge înapoi la Camera Rep-
rezentanţilor spre finalizare,
extinde termenul pe încă 13
săptămîni.

Muncitorii de la căile ferate,
care sint guvernaţi de altă lege
—the Railroad Unemployment
Insurance Act se vor bucu-
ra de aceleaşi beneficii.

îndată ce votul va fi trecut
de Camera Reprezentanţilor şi
ajustat de Comisia mixtă a
Congresului, proiectul va fi
trimis preşedintelui spre sem-
nare.

Ordinul
Procurorului
Gen. din Mieh.

LANSING, Mich. Procurorul
general al statului Michigan,
dl. Paul Adams, a dat instruc-
ţii la 31 judeţe, unde copiii
din şcolile primare publice ca-
pătă instrucţii religioase, să în-
ceteze cu astfel de violări con-
stituţionale.

Dl. Adams a caracterizat
astfel de instrucţii religioase o
violare flagrantă a constituţiei
federale şi a statului, cît şi a
altor statute.

Separaţia între stat şi bise-
rică este parte din prevederile
de bază ale constituţiilor fede-
rale şi de stat.

Ce este mai surprinzător în
această afacere scandaloasă, es-
te că Consiliile de învăţămînt
din diferite judeţe ale statului
au permis această violare fla-
grantă a constituţiei. In unele
cazuri, astfel de instrucţii re-
ligioase au fost conduse de 16
ani de zile.

Dacă unii părinţi vor ca co-
piii lor să capete instrucţii re-
ligioase n-au decît să se adre-
seze şcolilor bisericeşti sau pa-
rohiale, dar ierarhia bisericeas-
că, indiferent de caracterul ei,
n-are dreptul să caute prin me-
tode ascunse sau făţişe să în-
curajeze violarea flagrantă a
constituţiei ţării sau cea a sta-
tului.

Acţiunea procurorului gen-
eral al statului este bine veni-
tă, deşi cu întîrziere.

Peste 86.000.000
Analfabeţi în
America Latină
Ziarul „El Espectador", organ

al Partidului Liberal din Co-
lumbia, publică un articol prin
care cheamă la lichidarea an-
alfabetismului (neştiinţei de
carte) în America Latină.

Articolul subliniază că în a-
cest continent sînt peste 86 mi-
lioane neştiutori de carte, ceea
ce reprezintă peste 43 la sută
din întreaga populaţie a A-
ihericii Latine.

Lichidarea analfabetismului,
declară ziarul, trebuie făcută
prin schimbarea structurii so-
ciale din fiecare ţară latino-a-
-mericană, prin democratizare
şi prin împărţirea păminturilor
acaparate de o mînă de lati-
fundiari hrăpăreţi. Acest lucru
va duce la crearea unor posi-
bilităţi materiale reale claselor
nevoiaşe care le va permite să
ducă lupta împotriva acestei
plăgi.

„El Espectador" arată că în
Columbia peste 48 la sută din
populaţia ţării este analfabetă.
Mii de copii se retrag din şcoli
înainte de a le absolvi întrucît
părinţii lor nu au posibilitatea
materială să-i ţină în şcoli,
astfel că numărul absolvenţilor
este extrem de redus.


