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Cititorii Au Cuvîntul...

Un Cititor Descrie Păţania Unei
Văduve cu Pr. Gîldău din N. Y.

S-a primit la redacţie o scri-
soare de la dl. George P. Pas-
cu din Santa Rosa, Calif., un
abonat al ziarului nostru, în
care ne descrie păţania unei
văduve. E vorba de d-na preo-
teasă Doboşan din New York.

Pusă la o parte, scrisoarea s-
a rătăcit, încît am fost nevoiţi
să-l informăm pe dl. Pascu de
această neplăcere, în urma că-
reia ne-a trimis o copie a scri-
sorii originale. Conţinutul a a-
părut deja intr-un alt ziar, aşa
că ne vom mărgini a da citi-
torilor numai unele extrase e-
senţiale, dar care vor scoate
la iveală purtarea unui preot
trifist şi de aceeaşi ideologie,
cu numele de Gîldău. Vom lă-
sa, pe baza extraselor, ca citi-
torii să-şi facă singuri conclu-
ziile.

—Redacţia
* * *

In scrisoarea d-lui Pascu se
spune că d-na preoteasă Do-
boşan l-a informat de moar-
tea părintelui Doboşan, în ur-
ma unei lungi boli şi grele su-
ferinţe. D-na preoteasă l-a ru-
gat să meargă la New York,
ceea ce a şi făcut imediat.

Ajuns la New York, scrie
dl. Pascu, „am aflat-o istovi-
tă de durere şi de alergări prin
gerul grozav cu aranjamentele
funebre, spunîndu-mi printre
altele, că preotul Gîldău i-a lu-
at în aceeaşi dimineaţă, din mi-
ca sa agonisinţă pentru zile
grele, una mie de dolari pen-
tru imnormîntare .

.
.

~A doua zi m-am prezentat
la pr. Gîldău, rugîndu-1 să-mi
dea amănunte asupra speselor
şi aranjamentelor înmormîntă-
rii, la care dînsul mi-a răspuns
că 650 de dolari e costul în-
mormîntării, iar 350 de dola-
ri sînt deţinuţi de dînsul, fără
ca să-mi explice exact pentru
ce".

Continuînd, dl. Pascu scrie
mai departe:

„L-am întrebat apoi dacă
ştie că răposatul părinte Do-
boşan era în etate de 84
de ani, fără nici un mijloc de
cîştig de mulţi ani; că fu în-
grijit cu medicamente şi alte
necesităţi de la oraşul New
York şi că singura moştenire
lăsată soţiei sale a fost proba-
bil mia aceea de dolari? L-
am mai întrebat dacă a vizi-
tat vreodată pe părintele Do-
boşan, dacă i-a cunoscut lip-
surile, suferinţa şi etatea în-
aintată? La toate mi-a răspuns
că: NU.

„M -am prezentat apoi la
Undertaker-ul (proprietar de
case funebre—n.r.) explicîndu-
i aceeaşi situaţie a părintelui
şi preotesei Doboşan, în ur-
ma căror explicaţiuni, Under-
taker-ul a înapoiat d-nei preo-
tese 100 de dolari".

In faţa gestului proprietaru-
lui de case funebre, ~preotul
Gîldău spune dl. Pascu
ne-a înapoiat, cu mîna tremu-
rîndă de ruşine, suma de 140
de dolari, reţinînd restul de
210 dolari pentru diverse pre-
tenţiuni funebre şi comunica-
ţiuni telefonice cu Viorel Tri-
fa".

Apoi, dl. Pascu spune în
~Scrisoarea deschisă", că preo-
tul Doboşan n-ar fi fost în-
mormîntat de Gîldău ~ca un
preot .ortodox şi ca un bun
romîn" şi nici în conformitate

cu ceremoniile prescrise de Bi-
serica ortodoxă.

~In 5 minute spune dl.
Pascu cu pălăria pe cap şi
patrafirul agăţat la grumaz, pr.
Gîldău s-a achitat, în opinia
sa, de toată datorinţa spiri-
tuală .

. .

~Astfel de înmormîntări
spune dl. Pascu în scrisoarea
d-sale nu am întilnit".

Scrisoarea dezvăluie caracte-
rul lui Gîldău şi mai scoate
la iveală că el ar fi spus că
eerviciul îl face ~gratis". Pe
de altă parte, cînd i-a trimis
chitanţă d-nei preotese, a spe-
cificat că 50 de dolari sînt
pentru serviciul lui şi 10 dolari
comunicaţia telefonică cu Tri-
fa. Dl. Pascu mai arată că l-a
informat pe Gîldău ca să îna-
poieze cei 60 de dolari d-nei
preotese Doboşan.

Zîmbiti, Zîmbiti!
Lui Mr. Smith, deşi multi*

milionar, îi place să facă li-
nele economii. De aceea l-a in-
vitat la masă pe medicul la
modă Johnson, milionar şi el,
cu intenţia de a-i smulge o
consultaţie gratuită. După ma-
să Mr. Smith se adresă medi-
cului :

—Doctore, cind începe să
rră doară capul iau aspirină,
tîrd am gripă beau ceai şi mă
cu'c în pat, cînd mă doare sto-
macul iau bicarbonat. Procedez
bine?

--înainte de a vă răspunde
—zise medicul să reglemen-
tăm problemele financiare. Eu,
pentru o consultaţie la domici-
liu, iau 100 dolari. Cit luaţi
dv. pentru o masă?

Si Foaia „America” îmbrăţişează
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Ideologia Lui Frank Buchman ?
(Cont. din pa?, l-a)

Redactorul Spofford al orga-
nului episcopal ~The Witness”
a arătat că ţelul principal al
buchmanismului este ~de a în-
şela pe oamenii muncii and i n
America şi de a-i face depen-
denţi de corporaţiile care sub-
venţionează buchmanismul,
magnaţi ca Ford, Geo. East-
man din Los Angeles, Harvey
Firestone, decedatul publicist
Norman Chandler al ziarului
„Los Angeles Times”, cel mai
notoriu ziar antimuncitoresc
din America, Louis B. Mayer
şi alţii care contribuie la or-
ganizaţii antimuncitoreşti” (In
Fact).

Grupul buchmanist de la
Universitatea Princeton a fost
exclus din cauza purtărilor de-
generate din partea membri-
lor; primatul Bisericii romano r
catolice din Anglia a amenin*-
ţat pe buchmanişti cu exco-
municare, iar Consiliul de re-
crutare din New York a de-
nunţat pe buchmaniştii (în
timpul celui de-al doilea răz-
boi mondial) ca ~d raft dodg-
ers” şi pe Buchman pentru pa-
tronarea nazismului (In Fact,
17 ian. 1947).

Chiar şi Confederaţia inter-
naţională a sindicatelor libere,
la care aparţine AFL - CIO,
a trimis o comunicaţie la. toa-
te filialele ei din ţările capi-
taliste, declarînd:

~Sursele din care MRA
(Reînarmarea Morală) capătă
fondurile sale Necesare, sînt
complectamente necunoscute.
Tot ce se poate spune este că
aceia care îi procură fondu-
rile trebuie să fie foarte avuţi.
In 1946, gruparea buchmanis-
tă a cumpărat trei castele în
Caux, Elveţia”.

In aceeaşi scrisoare, Confe-
deraţia („ICFTU”) a prevenit
uniunile că ~MRA” încearcă
~să se amestece în activităţile
uniunilor . .

. pînă şi de a în-
cerca organizarea de uniuni
galbene (company unions)”.

Una din cele mai importan-
te organizaţii evreeşti din Sta-
tele Unite, Jewish War Vete-
rans of the U.S.A., la al 49-
lea congres (Encampment) a
votat următoarea rezoluţie, pe
care o reproducem în textul ei
original american:

„Whereas, Dr. Frank N. D.
Buchman, founder at Moral
Re-Armament also known as
the Oxford Group Movement
and Buchmanism, is also the
author of the expression,
‘Thank God for Hitler . . . *;

Whereas, Buchmanism has
been exposed in the British
Parliament;

Whereas, Dr. Guy Emery
Shipler, leading Protestant
editor, has exposed the Buch-
manites, as largely anti-Semi-
tic;

Whereas, Dr. Buchman has
cooperated with leading Buch-
manites in all enemy nations,
notably Himmler, the arch-
murderer in Nazi Germany,
and the lending Japanese war
makers;

Whereas, when the call to
fight Naziism came m both

Britain and America the
Buchmanites claimed exemp-
tion from the draft saying
they were a religious mov c-
ment;

Whereas, both in Britain
and America public officials
have denounced Buchmanites
as draft dodgers, and forced
them to register;

Whereas, in general, the Mo-
ral Re-Armament movement
may be described as fascist,
subsidized by native fascists,
and with a long record of col-
laboration with fascists the
world over;

Therefore, be it resolved by
the Jewish War Veterans of
the United States, that they
join in denouncing Buchman-
ism, the Oxford Group Move-
ment and Moral Re-Armament
as fascist in its viewpoint, as
un-American, and as a menace
to the worid’s war against the
common enemy of mankind.”
(In Fact, 30 oct., 1944)

Această rezoluţie a fost a-
probată în unanimitate.

Faptul că propaganda si-
nistră a buchmanismului con-
tra oamenilor muncii, împotri-
va coexistenţei paşnice, împo-
triva democraţiei adevărate es-
te îmbrăcată într-o vorbărie bi-
blică, subliniază şi mai mult
primejdia acestei propagande.
Tocmai de asta se leagă tipu-
ri ca Posteucă, de Buchman, ca

să înşele pe cititorii organului
oficial al Uniunii şi Ligii.

Dar funcţionarii Uniunii şi
Ligii, plătiţi de membrii socie-
tăţilor, cît şi întregul for de
conducere, ce poziţie iau ei
faţă de această propagandă si-
nistră în ~America"? Se cu-
vine, considerînd faptul că
permit astfel de otravă i-
deologică antiamericană şi an-
tidemocratică, îmbrăcată fals
în haina religioasă, să credem
că şi ei aderează la buchma-
nism şi la ideologia lui Posteu-
că?

Românul American

Ruanda-Urundi
Sub Colonialişti
Belgieni

NAŢIUNILE UNITE. N. Y.
—O comisie de anchetă a Or-
ganizaţiei Naţiunilor Unite a
raportat că autorităţile belgie-
ne din Ruanda-Urundi au re-
curs la diferite manevre poli-
tice pentru a stabili guverne,
contrar voinţei Adunării Gen-
erale a O.N.U.

Ruanda-Urundi este un teri-
toriu sub tutela (trusteeship)
Belgiei. Comisia a raportat că
nu a avut nici o formă de co-
operare de la autorităţile bel-
giene, nici măcar în ce priveş-
te transportaţia. Ruanda - U-
rundi e situat la răsărit de Re-
publica Congo, cu o populaţie
de 4 milioane locuitori.

Conform acuzelor statelor af-
ricane şi asiatice, Belgia are
de gind să creeze „un nou
Congo". Populaţia de baştină
este supusă la teroare şi asu-
prire. Mulţi din patrioţii afri-
cani zac în temniţele din Ru-
anda-Urundi.

Foaia Lui Trifa
Prinsa larăşi

*

cu Minciuni
(Cont. din pas. 2-a)

(romîn—n.r.) a construit şi o-
perează una din cele mai mari
şi mai bune întreprinderi poli-
grafice din Europa, şi face şi
multe tipărituri pentru Uniu-
nea Sovietică*'.

II doare pe Trifa şi pe cira-
cii . lui că Casa Scînteii, des-
pre care e vorba, nu tipăreşte
gazete fasciste şi antisemite,
aşa cum făceau tipografiile din
Romînia de altădată, ca de
pildă „Porunca Vremii“. Nu-i
convine lui Trifa, pentru că a-
colo se tipăresc cărţi, gazete,
reviste, manuale şcolare şi şti-
inţifice, de artă etc., pentru
poporul romîn, care era ţinut
sub vechile regimuri în igno-
ranţă. Alde Trifa ar fi dorit
ca milioanele de ţărani şi mun-
citori să fi rămas tot atît de
neştiuitori de carte ca înainte.
Asta e toată buba, deoarece,
cu cît omul e mai ignorant, cu
atît poate fi înşelat mai uşor.

In acelaşi paragraf din
„Holiday** Pritchett pomeneş
te un alt fapt, ignorat cu in-
tenţie de Trifa şi ciracii lui de
la „Solia**. Statul „operează
de asemenea o nouă şi gigan-
tică fabrică de confecţii (hai-
ne) şi ciorapi, care aproape că
îmbracă întreaga ţară .

.
.

In aceeaşi pagină, gazetarul
revistei „Holiday** descrie
cum în timp ce muncitorii
(bărbaţi şi femei) lucrează în
condiţiile cele mai bune, copiii
lor sînt bine îngrijiţi în creşe,
şcoli şi parcuri de recreaţie.
„Toţi copiii sînt îmbrăcaţi cu
gust “. Tot în aceeaşi pagină
se descrie starea asupritoare de
altădată şi felul cum trăiesc a-
zi muncitorii. „Cel puţin adau-
gă gazetarul aproape cu du-
rere spiritul asupritor de
altădată a dispărut4 '.

Nu ne miră că fostul şef
legionar s-a făcut că nu vede
astea de mai sus.

De asemenea nu ne surprin-
de că „Solia" n-a pomenit să-
lile de concerte, spitalele şi
cantinele puse la dispoziţia oa-
menilor muncii, menţionate in
articolul din ..Holiday*’.

Cînd spunerii că miheiuna
stă cu „Solia" şi cu alde Trifa
la aceeaşi masă, n-am exage-
rat, căci în articolul din „Hol-
iday*' 1 se mai spune, deşi îl
doare pe Pritchett că trebuie
să admită asta, că în Romînia
se construieşte mult şi cu rapi-
ditate, şi că „N-am văzut lip-
suri de cele necesare lipsuri
de alimente cum am văzut în
Polonia 44

. Si tot „Solia** n-a
pomenit că se construiesc mul-
te blocuri de apartamente şi
acele care se construiesc acum
„arată bine**. De asemenea,

n-a pomenit o iotă Trifa de
avantajele de educaţie de care
se bucură fiii de muncitori şi
de ţărani. Chiar şi Pritchett,
in felul lui superficial, a and a t

două exemple cu călăuzele lui,
care arată cum lozu, un fiu de
muncitor, a ajuns să cunoască
limbile franceză, germană, en-
gleză şi rusă.

Pritchett a descris frumu-
seţile Romîniei pitoreşti, sta-
ţiunile de la munte cu hotelu-
rile moderne, curate şi cu mîn-
cări bune şi gustoase.

Si ce a mai uitat „Solia * să
menţioneze din articolul 1 u i
Pritchett este că sub vechile

m
_

jJHuBBBUKP.
NEW YORK. Elizabeth

Gurley Flynn, cunoscuta c o n-
ducătoare a muncitorimii a-
mericane, a fost aleasă preşe-
dintă a Partidului Comunist al
Statelor Unite. Alegerea ei
provine din moartea lui Eu-
gene Dennis.

Raportul de la
„0 Seară Civică
Culturală"

DEARBORN. Joia tre-
cută, în 16 martie, seara. Clu-
bul Civic Romîn American a
organizat „o seară civică cul-
turală**, la care au participat
un număr frumos de membri
ai clubului, cît şi prieteni de-ai
ziarului.

Fratele Victor Blaga, direc-
torul de educaţie al clubului,
a explicat că de data aceasta
vom trece peste punctele de
agţndă ale unei şedinţe obiş-
nuite şi ne vom mărgini numai
la partea educativă—culturală.
Cu aceste cuvinte a introdus la
cuvînt pe fratele Făinaru care
s-a ocupat de rostul unui ast-
fel de club, legîndu-1 de prob-
lemele prezente cu care este
înfăţişat poporul american. La
sfîrşitul remărcilor d-sale a
fost aprobată o rezoluţie, în
care publicul şi-a exprimat do-
rinţa ca legislatorii ţării să vo-
teze cît mai iute posibil, pro-
gramul social recomandat de
preşedintele Kennedy.

A urmat apoi un dialog co-
mic, luat dintr-o povestire a
scriitorului romîn lon Creangă
şi care a fost predat de fraţii
Popescu.

După partea comică a ur-
mat sora Mila cu declamaţia
poeziei mişcătoare de Patrice
Lumumba, care a apărut cu cî-
teva săptămîni în urmă în pa-
gina culturală a ziarului.

In tot cursul programului,
publicul a dat o atenţie cuve-
nită şi a participat, de fapt, la
desfăşurarea programului. Nu-
mai la urmă s-a întîmplat un

(Cont. în pag. 4-a)

Raspîndiţi Ziarul
„Românul American";

Abonati-vă la El!

regimuri, viaţa poporului ro-
mîn a fost „un adevărăt iad“.
S-ar putea adăuga încă multe
altele, menţionate în articolul
lui Pritchett, deşi trebuie să
te sforţezi ca să poţi deosebi
între invenţii şi fapte. însuşi
faptul că intr-o revistă ilus-
trată ca ..Holiday**, unde ar-
ticolele sînt însoţite de foto-
grafii luate la faţa locului, re-
vista n-a reprodus măcar o
singură fotografie din cele lua-
te de Pritchett. De ce? Expli-
caţia nu este greu de găsit.
Ar fi convins pe cititorii revis-
tei ..Holiday'* că Rominia no-
uă nu mai este ce a fost sub
regimtirile corupte de altăda-
tă.

~Solia“ n-a făcut nici mă-
car ce a făcut ..Holiday**.
Foaia lui Trifa a minţit de la
un capăt la altul.

apta travel service . . .

în Plină Organizare de Grupuri la România
Călătoriţi cu Jet-ul la România. New York Bucureşti dus şi întors h

$716.30. Oferim preţuri favorabile pentru turiştii care doresc să călătorească |
în grup, plus grijă specială peste tot, atît în timpul călâtbriei cu Jet-ul,
precum şi în timpul şederii în România.

Scrieţi sau telefonaţi imediat r»ntru rezervaţie, ca să vă putem in-
clude în primul grup orgarirat de agenţia noastră.

APTA TRAVEL SERVICE
11804 DETROIT AVENUE LAKEWOOD 7, OHIO

Telefonul: LA. 1-2343 John Mureşon, Director

Intîlnirea de 5 Ore Intre Dean Rusk şi
Gromiko, Ministrul de Externe al URSS

WASHINGTON. Sîmbă-
ta trecută (18 martie) a avut
loc o întrevedere între Andrey
Gromiko, ministrul Afacerilor
Externe al Uniunii Sovietice şi
Dean Rusk, Secretatul de Stat
al Statelor Unite, care a du-
rat cinci ore.

In cursul acestei întreţineri,
la care au participat sfătuitorii
tor respectivi, au discutat asu-
liră diferitelor probleme inter-
naţionale de interes comun.

Comunicatul oficial iridicâ
că data acestei întrevederi a
foitt ocazionată din faptul că
dl. Gromîko s-a aflat la New
York, cti ocazia continuării a
celei de-a 15-a sesiuni a Adu*

nării Generale'şi pentru că dl.
Rusk va lipsi din Statele Unite
pe citeva zile.

~Ministrul de Externe şi se-
cretarul de Stat au avut o dis-
cuţie francă asupra unor sub-
iecte diverse de interes mu-
tual*, spune comunicatul ofi-
cial.

Din ambele părţi se speră că
această discuţie va duce la o
mai bună înţelegere reciprocă
cu privire la poziţiile şi atitu-
dinele ambelor guverne şi care
ar putea înlesni considerarea
problemelor neTezolvate.

Dl. Rusk la însoţit pe dl.
Gromiko la ascensor (eleva-
tor) unde. luîndu-şi rămas

bun, i-a mulţumit pentru că a
venit din New York să ia par-
te la această discuţie.

La întrevederea Rusk-Gro-
mîko au luat parte d-nii Adlai
Stevenson, ambasadorul S. U.
A. Ia O, N. U. t Charles E.
Bohlen, sfătuitorul special al d-
lui Rusk în treburi sovietice,
Chester A. Bowles, subsecrelar
de Stat şi Foy Kohler, asistent
de secretar de Stat pentru afa-
cerii europene.

De partea Uniunii Sovietice
au fost prezenţi Arkady Sobo-
lev, ministrul adjunct al Afa-
cerilor Externe şi ambasadorul
Mikhail Menshikov al Uniunii
Sovjetice la Washington.

Dr. Nearing Va
Conferenţia Despre
America Latină

DE TROIT. Dr. Scott
Nearing, binecunoscutul socio-
log si economist, reîntors re-
cent dintr-o călătorie de studii
în 14 state din America de
sud şi centrală, va conferenţia
asupra situaţiei din America
latină.

Conferinţa va avea loc vi-
neri, 3 I martie, la orele 8 sea-
ra, în sala sindicatului nr. 35 I
(UAW - AFL - CIO), 6331
Chene Street (2 block-uri şi
jumătate, sud de Milwaukee).

Biletul de intrare e 1 dolar;
pentru şomeri şi studenţi, 50
de cents. Conferinţa este sub
auspiciul lui Global Books Fo-
rum.

Va Dorim, Dragi
Prieteni, Grabnica
însănătoşire

Deşi este posibil că pînă a-
jung rînckirile acestea la d-
voastră, stimaţi cititori, priete-
nii despre care vrem să men-
ţionăm sâ fie reîntorşi din spi-
tal, fapt ce ne-ar bucura foar-
te mult, vor rămîne, totuşi, în-

sentimentele noas-
tre sincere ce le extindem prie-
tenului Candit Gavrilă and i n
Dearborn care, la scrierea a-
cestor rînduri, se află la Har-
per Hospital, în urma unei o-
peraţii. Spitalul este la adresa
3825 Brush, în Detroit, orele
de vizită sînt de la f 1 dimi-
neaţa pînă la 9 seara, iar dîn-
sul se află în odaia 345, Sec-
ţiunea 3 nord.

De asemenea transmitem
dorinţele noastre de grabnică
însănătoşire prietenului Dan
Grecu din Indiana Harbor, In-
diana, care se află la spitalul
St. Catherine din acea locali-
tate. Ar fi de dorit ca ambii
să fie vizitaţi, fie la spital sau
acasă. In felul acesta ne ară-
tăm interesul ce-1 avem. faţă
de dînşii şi prietenia ce le - o
păstrăm.

Revendicările
Membrilor Lui
UAW din Canada

WINDSOR, Canada.—Con-
siliul canadian al uniunii auto-
mobiliste (UAW - AFL-CIO),
la ultima şedinţă, a cerut ca
revendicarea principală la ne-
gocierile ce vor lua loc peste
cîteva luni cu cele trei mari
firme din industria de auto-

mobile (GM, Ford şi Chrys-
ler), să fie reducerea săptămî-
nii de lucru la 30 de ore cu
plata curentă de 40 de ore.

Consiliul insistă de aseme-
nea ca contractele ce vor fi
încheiate să fie pe un termen
scurt de un an.

Muncitorii canadieni din
sindicatele UAW vor fi rep-
rezentaţi şi ei la congresul spe-
cial din 27 aprilie din Detroit,
unde se va formula programul
de revendicări. După aceea se
vor întruni la Windsor, unde
vor formula revendicările lor
specifice pentru negocierile cu
filialele canadiene ale celor
~trei mari**.

rtca femeii
Acţiuni Populare Pentru Pace

de MARIA MILA

Dorinţa arzătoare de pace a poporului american, din care şi
grupul nostru romîn american face parte, îşi va găsi

expresia prin numeroasele manifestaţii pentru pace ce se plă-
nuiesc şi unele sînt chiar în curs—în preajma sărbătorilor
Paştilor. '

De la o coastă la alta a ţării, în anumite oraşe sau cen-
tre mai însemnate, vor lua loc demonstraţii publice adu-
nări, pichete, marşuri, colectare de iscălituri pe petiţii etc.,

prin care poporul îşi va manifesta opoziţia la armele nucleare,
cerînd încetarea experienţelor pentru scopuri de distrugere. In
acelaşi timp, se va cere guvernului să acţioneze spre a se
ajunge la dezarmare internaţională, aceasta fiind ~cea mai
importantă chestiune ce confruntă omenirea astăzi", ca să
cităm din suplimentul ataşat la Comunicatul prim miniştrilor
Commonwealth-ului britanic, care şi-au conclus o conferinţă
in săptămîna trecută la Londra.

Femeile în Această Acţiune de Pace
Secţiunea americană din Liga Internaţională a Femeilor

pentru Pace şi Libertate, cu sediul la Philadelphia, Pennsyl-
vania, lucrează cu diferite organizaţii ale poporului în cam-
pania aceasta pentru pace, ţintind să trezească şi să atragă
mase largi din popor în această acţiune importantă.

In partea de răsărit a ţârii, Comitetul ~Martorii Păcii"
(Witness for Peace Committee), patronat de 17 diferite gru-
puri, inclusiv pacifişti, quakers şi alţii, împreună cu organiza-
ţia pentru pace a femeilor, plănuiesc zile „de pazâ“ (vigil)
şi adunări publice, seara, la baza armelor chimicale din Fort
Detrick, Maryland, în 30 martie; la Comisia pentru energie
atomică din Germantown, Maryland, în 31 martie, iar în 1
aprilie, de la 7 pînă la I I dimineaţa la Pentagon în capitala
ţării, iar de acolo vor merge pe jos pînă la Monumentul Wash-
ington, unde va lua loc o adunare publică, avînd ca temă
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. Adunări se vor ţine
*i la Casa Albă, ia Departamentul de Stat şi alte locuri potri-
vite. *

*!' * * i
La 25 martie va începe un alt marş de la baza aeriană

McGuire din Wrightstown, New Jersey, în care vor participa
studenţi din New York şi New Jersey şi vor culmina acţiunea
lor printr-o adunare, la I aprilie, la Piaza Naţiunilor Unite.
Tot la 1 aprilie, şi tot la New York, vor fi şi alte organizaţii
care vor manifesta pentru pace, ca de exemplu: Committee
for Nonviolent Action, Fellowship of Reconciliation, Student
Peace Union, War Resisters League şi 100 Days for Peace
Committee, care în ziua de Paşti vor prezenta petiţii pentru
dezarmare la Ambasada Sovietică şi la Misiunea Americană a
Organizaţiei Naţiunilor Unite.

De la coasta vestică, pornind din San Francisco pînă la
Moscova, va fi aceea ce se numeşte în limba americană
„Transcontinental Walk for Peace**, sub auspiciul Comitetului
pentru acţiune neviolentă. Umblînd tot pe jos, trecînd prin
diferite oraşe, participanţii în această acţiune vor ţine vorbiri
pentru pace, îndemnînd publicul să se exprime pentru pace.
Ei vor ajunge la Chicago tocmai înainte de Paşti, iar împreu-
nă cu cele două mari organizaţii „Chicago Committee for Sane
Nuclear Policy** şi „Friends Service Committee”, vor participa
fa adunarea ce va lua loc la Morrison Hotel, sîmbâtă în I
aprilie. Poporul, tineri şi bătrîni, studenţi din şcoli şi colegii,
muncitori şomeri şi alţii care mai lucrează, vor fi încurajaţi să
participe în aceste manifestaţii care exprimă nădejdea omeni-
rii de a se ajunge la pace permanentă.

Sindicalişti Pentru Pace
O altă dezvoltare foarte importantă pe frontul păcii este

acţiunea unor conducători sindicali, care n-au agreiat întot-
deauna cu poziţia conducerii de frunte a lui AFL-CIO în
chestiuni internaţionale, şi care acum, laolaltă cu Friends Ser-
vice Committee au chemat o conferinţă pentru ~Pace, Lucru
şi Libertate" pe zilele de 14 şi 15 aprilie la Chicago.

Aceşti conducători sindicali au criticat în diferite rînduri
poziţia fanatică în favoarea războiului rece a lui George Meany,
preşedintele lui AFL-CIO. In chemarea la conferinţă au cerut
o schimbare în favoarea păcii şi reducerea încordării relaţiilor
dintre Statele Unite şi Uniunea Sovietică.

Ce e de notat, că chestiunea păcii a fost legată direct
de problema lucrului şi a libertăţilor, chestiuni asupra cărora
au fost aspre divergenţe în trecut.

Grupurile care participă în campania 100 zile pentru pace
se concentrează să adune iscălituri pe petiţia iniţiată de Dr. şi
d-na Linus Pauling, întitulată ~Petiţie Contra Sinuciderii Mon-
diale”, în care se adresează Naţiunilor Unite şi tuturor naţiu-
nilor să oprească răspindirea armelor nucleare. Vreo 800 de
conducători, din diferite sectoare ale vieţii publice din 41 de
ţări, apelează la Naţiunile Unite şi la toate naţiunile ~sâ în-
ceteze răspîndirea armelor nucleare”.

Petiţia cere ca armele nucleare să nu fie transferate pu-
terilor care nu le posedă acum, nki grupului NATO sau ţări-
lor afiliate cu Pactul de la Varşovia; ca puterile nucleare să în-
ceteze de a le mai dezvolta, iar organizaţia Naţiunilor Unite
şi toate naţiunile „să-şi înteţească eforturile a se ajunge la de-
zarmare totală şl universală, cu un sistem internaţional de con-
trol şi inspecţie, ca să se asigure cea mai desăvîrşită securitate
a tuturor popoarelor.**

Petiţii pentru a fi circulate se pot obţine de la.Dr. Linus
Pauling, 3500 Fairpoint Street, Pasadena, California, şi ele
trebuiesc completate şi înapoiate nu mai tîrziu de I 5 aprilie.
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