
Uneltele de
Propagandă
ale Foii
„America"

Comparaţiile îşi au valoarea
lor, dacă ne folosim de uneal-
ta adevărului şi de unelte ce
se numesc fapte. Dacă compa-
raţiile se fac cu ajutorul min-
ciunilor grosolane, fără a da
cititorilor cele mai elementare
explicaţii, atunci un astfel de
editorial sau articol nu este

decît înşelăciune şi falsificare.
Dintr-o astfel de stofă este

editorialul foii „America" din
26 octombrie, întitulat „Deo-
sebire între viaţa americanului
şi cea a omului sovietic".

Scopul principal al editoria-
lului este de a dejosi şi falsifi-
ca roadele muncii oamenilor
din Uniunea Sovietică şi de a
preamări viaţa omului ameri-
can.

Nu este scopul nostru de a
apăra regimul sovietic sau rea-
lizările sale de clnd a venit la
putere în 1917 şi pînă azi,
ţinînd seama de două războa-
ie, invazii, atacuri etc.

De asemenea, nu este sco-
pul nostru de a minimiza pror
greşul făcut de poporul ame-
rican de la I 776 şi pînă-n zi-
lele noastre, ţinînd seama că
în cele două războaie mondiale
patria noastră adoptivă, nu nu-
mai că n-a suferit invaziile şi
distrugerile de care au suferit
ruşii şi alte popoare, dar am
profitat nu puţin de pe urma
celor două războaie.

Cu toate avantagiile recu-
noscute, tabloul fals prezentat
de editorialul „Americii" nu
serveşte decît celora care sînt
plătiţi să falsifice adevărul.

Nimeni nu va contesta pa-
triotismul preşedintelui Kenne-
dy, nici măcar scribul care a
clocit editorialul din „Ameri-
ca". Trecînd în revistă situaţia
din patria noastră, în mesajul
d-sale adresat Congresului şi
ţării, preşedintele a făcut ur-
mătoarele constatări:

„Situaţia actuală a economiei
noastre stîmeşte îngrijorare.
Preluăm conducerea după o
perioadă de declin economic,
care a durat 7 luni, după o
perioadă de slăbire a activită-
ţii economice, care a durat trei
ani şi jumătate, după o perioa-
dă de scădere a ritmului de
dezvoltare economică, care a
diţrat şapte ani, şi după o pe-
rioadă de reducere a venitului
fermierilor, care a durat 9
ani. .

.
.

Niciodată încă de la marea
depresiune nu a existat un nu-
măr atît de mare de falimente
(bankruptcies) în lumea de a-
faceri. Incepînd din 1951, ve-
nitul fermierilor s-a micşorat cu
25 la sută. Dacă nu luăm în
considerare o scurtă perioadă
din anul 1958, numărul şome-
rilor ( oamenilor fără lucru
R. A.) care primesc ajutoare
de şomaj este în prezent cel
mai mare din istoria ţării noas-
tre. ...44

.

La cele de mai sus s-ar pu-
tea adăuga încă cîteva fapte
revelatoare, mai mult pentru a

stabili adevărul:
• Şomajul continuă să bîn-

tuie.
• 16 milioane de pensionari

au nevoie de îngrijire medica-
lă, dar datorită sabotajului mo-
nopolurilor farmaceutice şi chi-
micale, prin agenţii lor legis-
lativi, milioanele de bătrîni sint
lipsiţi de îngrijire medicală şi
spitalieră.

• Deficitul bugetar al anu-
lui 1961-1962 este de peste 6
miliarde de dolari.

• Datorită politicii cursei în-
armărilor, învăţămîntul pe sca-
ră naţională a ajuns într-o stare
cronică de criză: Lipsă de şco-
li, lipsă de învăţători.

S-ar putea spune, fără tea-
mă de contrazicere, că situa-
ţia economică şi socială a po-
porului nostru se va înrăutăţi,
dacă nu va avea loc o nouă
orientare în politica externă a

ţării, care să ducă la o înţele-
gere între Statele Unite şi U-
niunea Sovietică. Continuarea
politicii prezente, cu cursa în-
armărilor ca bază, va duce la
dezastru.
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Rostul Propunerilor
Sovietice Făcute
Guvernului Finlandez

La 30 octombrie 1961, gu-
vernul sovietic a transmis am-
basadei finlandeze de la Mos-
cova o notă diplomatică, în
care scoate la iveală pregăti-
rile Germaniei apusene pentru
noi agresiuni împotriva Uniu-
nii Sovietice, Finlandei şi al-
tor state şi popoare.

Nota sovietică descrie în de-
taliu preparativele ce se fac de
către clica războinică a Statu-
lui major al Wehrmachtului
vest-german, cum forţele na-
vale şi aeriene veet-germane au
şi ocupat poziţii strategice în
ţările scandinave şi cum se pre-
pară un atac din direcţia Mă-
rii Baltice.

In virtutea pactului de asis-
tenţă mutuală ce există între
Uniunea Sovietică şi Finlanda,
ţinînd seama de primejdia cau-
zată din reînarmarea Germa-
niei occidentale şi rolului do-
minant al acest Germanii în N.
A. TANARUS. 0., guvernul sovietic a
propus guvernului finlandez ca
să se ţină consultaţii pentru a
lua măsuri care să asigure apă-
rarea frontierelor ambelor ţări
împotriva primejdiei unui atac
din partea Germaniei apusene
şi a statelor aliate ale ei.

Nota sovietică spune că da-
ta şi locul unde să ia loc astfel

de consultaţii pot fi tranşate pe
căi diplomatice.

Nota sovietică, aşa cum a
apărut în întregime în „New
York Times" din 31 octom-
brie, este un document extrem
de important chiar şi pentru
patria noastră adoptive, deoa-
rece scoate în evidenţă com-
plotul răzbunătorilor vest-ger-
mani, foştii lideri nazişti şi
foştii generali şi ofiţeri supe-
riori in armata lui Hitler.
Este un document extrem de
important şi pentru poporul a-
merican, cît şi peijtru toţi oa-
menii care doresc să preîntîm-
pine un nou război, care vor
să strice planul revanşarzilor
vest-germani.

Curios însă că oficialii de la
Washington şi presa, care nu
se poate împăca sub nici o for-
mă ca între U. R. S. S. şi S.
U. A. să se ajungă la o înţe-
legere, au început să vîndă o
marfă pjroastă poporului ame-
rican, spunînd că Uniunea So-
vietică „ameninţă Finlanda".
Nu-i prima oară că se vînd min-
ciuni poporului american. Nu-i
nici prima dată cînd Departa-
mentul de Stat recurge la min-
ciuni stupide ca să-şi justifice
o conduită care este de fapt în

(Oont. in pag. 2-a)

S-au împlinit 44 de Ani de la
Fondarea Uniunii Sovietice
DE mai bine de o săptămînâ, posturile de radio şi presa au

început să ne informeze despre pregătirile ce sînt în curs
la Moscova în vederea celei de-a 44-a aniversări a Marei
Revoluţii din Octombrie—7 Noiembrie—, cînd poporul din
Rusia a răsturnat pentru totdeauna regimul terorist şi de în-
tuneric al ţarismului, înlocuindu-1 printr-un nou sistem social,
care puse capăt de-a pururi sistemului exploatării omului de
către om.

Indiferent din ce prismă s-ar privi acest eveniment epocal
mondial, un lucru e cert: Marea Revoluţie Rusă, pecetluită la
7 Noiembrie 1917, a transformat fundamental caracterul lu-
mii de pe planeta noastră Pămîntul. Se poate să fii cu totul
opus sistemului social din Uniunea Sovietică, se poate să - 1
priveşti cu cea mai mare simpatie, după cum se poate să
vrei ca, cumva. Marea Revoluţie din Octombrie să dispară,
pentru ca Uniunea Sovietică, acel prim stat socialist din lume
să dispară şi el. Dar indiferent pe ce poziţie te-ai pune, este
cert că nu poţi rămîne indiferent.

Chiar dacă ai încerca să uiţi de existenţa Uniunii Sovie-
tice, după cum unii în anul 1961 încearcă să ignoreze faptul
că există la Pekin un guvern al poporului chinez, că între ho-
tarele acelei ţări găzduiesc deja aproape 700 niilioane de lo-
cuitori, şi tot n-ai putea-o face.

Cum s-ar putea ignora un astfel de fapt istoric, cînd a
44-a aniversare a Uniunii Sovietice a luat loc numai cu cîteva
zile după Congresul al 22-lea al Partidului Comunist al Uniu-
nii Sovietice, care a schiţat deja planul de 20 de ani, în care
timp să se pună bazele tehnice-materiale spre construirea socie-
tăţii comuniste.

LI A a 44-a aniversare se înregistrează nu numai acest fapt,
ci şi faptul că mai bine de o trieme a lumii a părăsit lu-

mea capitalistă, îmbrăţişînd noua lume socialistă, iar o altă
treime, ţinută în mreaja colonialismului jefuitor, datorită nou-
lui sistem social, a scăpat din lanţurile lui asupritoare.

Sînt unii care preferă să rămînă orbi şi să orbească şi pe
alţii cu tot felul de invenţii şi calomnii la adresa noului
sistem social socialist. Experienţa a dovedit însă că acestea nu

(Cont. In pag. 2-a)

Unele Observaţii Privitoare la
0 Atitudine Greşita Fată de Ziar

* 9
and« MARIA MILA

Nu mi-e intenţia să dojenesc
sau sâ sup&r pe cineva. Nici să-i
spun cum să-şi întrebuinţeze
banii, căci aceea e treaba fie-
cărui*. Ceea ce aş vrea, e să
ajut la îndreptarea unei atitu-
dini greşite a unora dintre ci-
titorii ziarului nostru, din feri-
cire, foarte puţini la număr,
care cred că dacă au citit zia-
rul, poate, de zeci de ani, ar
trebui acum să-l primească gra-
tuit.

Zic, sînt foarte puţini la nu-
măr, căci marea majoritate e
bună bucuroasă să ajute ziarul
in plus de costul abonamentu-
lui, ceea ce o fac bunii noştri
sprijinitori, fie prin donaţii di-
recte, fie participînd la serbă-

rile care se dau în folosul zia-
rului, fie prin felicitări la zia-
rul aniversar, şi răspunzînd ia
multe alte apeluri care se lan-
sează în folosul ziarului în cur-
sul anului.

Căci, iată cum răspunde un
vechi cititor din Ohio, ajuns la
o etate foarte înaintată, la scri-
soarea ce a primit-o în legătu-
ră cu o felicitare pentru ziarul
aniversar, cînd a inclus o do-
naţie de 10 dolari ca felicitare:
„Cu mare bucurie fac mica mea
donaţie cu prilejul aniversării.
Ce mă bucură şi mai mult este
că ziarul devine tot mai inte-
resant. Abia apuc să vină, ca
să văd ce e in eL Cu toată în-
crederea în ţinta ziarului spre

(Cont. în pac. S-a)

9» Exemplarul 10 Cents
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Priviţi harta Europei. în special ţările scandinave, Finlanda,
Uniunea Sovietică, Germania apuseană si Danemarca. In nota
sovietică adresată Finlandei, se scoate La iveală cum guvernul lui
Adenauer se pregăteşte de noi agresiuni împotriva Uniunii Sovie-
tice. Germania apuseană, prin N.A.Î.0., şi-a stabilit deja baze
navale în Danemarca, Norvegty si Suedia. Planul „noului" Stat
major vest-german este de a ataca pe calea Mării Baltice, via
Finlanda etc.

Dl. P. Balaceanu,
Noul Ministru al
RPR la Washington

BUCUREŞTI. Conform
unui comunicat al Consiliului de
Stat al Republicii Populare Ro-
mîne, dl. Petre Bă'lăceanu a

fost numit ministru Extraordi-
nar şi Plenipotenţiar al R.P.R.
la Washington. Dl. George
Macovescu, fostul ministru al
R. P. R. la Washington, a fost
însărcinat cu altă muncă de
răspundere.

Prin acelaşi decret al Consi-
liului de Stat, dl. Alexandru
Lăzăreanu a fost numit minis-
tru Extraordinar şi Plenipoten-
ţiar al Rominiei pentru Anglia
şi Islanda, cu reşedinţa la Lon-
dra. Dl. Lăzăreanu înlocuieşte
pe dl. Bălăceanu la postul dip-
lomatic de la Londra.

Presa e plină cu tot felul de
năzdrăvănii referitoare la con-
strucţia de adăposturi în cazul
unui atac cu arme nucleare. In
realitate, toată afacerea este o
monstruoasă înşelăciune, deoa-
rece adăposturile nu vor pro-
teja şi nici împiedica un atac.

Se ştie că niqi unul din adă-
posturile propuse nu sînt con-
cepute ca să protejeze contra
exploziilor şi incendiilor. Ele
sînt plănuite ca să protejeze
contra pulberii radioactive pe
acele persoane care se găsesc
la mii de mile depărtare de
regiunea bombardată. Acele
persoane aflate în regiunea
borbardată vor fi socotite omo-
rîte, iar regiunea bombardată
distrusă cu desăvîrşire prin ex-
plozii şi incendii.

Această „boală" de adăpos-
turi, din care marile companii
de construcţii vor trage profi-
turi grase, scoate la iveală a-

pucături care miroasă a sama-
volnicie şi sălbăticie.

Răspîndiţi Ziarul
„Românul American"; j
Faceţi Abonaţi Noi!

Rezultatul
Alegerilor
din Detroit

Oraşul Detroit are un nou
primar. Numele lui este Je-
rome P. Cavanagh, în etate de
33 de ani. Cînd va fi inaugurat
în ianuarie 1962, dl. Cava-
nagh va fi unul din cei mai ti-
neri primari din Statele Unite.

Cavanagh a obţinut 200.-
41 3 voturi, iar primarul Louu
C. Miriani a căpătat 1 58.779
voturi, ceea ce arată că cîte-
va sute de mii de cetăţeni nici
n-au votat.

Tînărul primar-ales, c a re a
intrat în politică pentru prima
oară iulie trecut când şi-a a-
nunţat candidatura la postul de
primar, a fost considerat ap-
proape ca un oponent formal,
fără nici o şansă de reuşită.
Toate ziarele locale s-au pro-

(Cont. în pag. 4-a)

Lămuriri Referitoare la
Construcţia de Adăposturi

De pildă, dl. L. McH u g h ,

redactor adjunct al revistei ie-
zuite ~America", oferă adevă-
rate lecţii de conduită ~creşt-
ină" pentru proprietarii de a-
dăposturi, cînd spune: „Dacă
vă simţiţi asiguraţi în adăpos-
tul d-voastră anti-aerian, pe cei
care Vor încerca să pătrundă
acolo puteţi să-i consideraţi a-
gresori şi să folosiţi. împotriva
lor orice mijloace spre a-i îm-
piedica să între".

In limbaj mai simplu, prea-
milostivul McHugh sfătuieşte—

puşca.

Ziarul „Wall Street Jour-
nal" ne lămureşte mai departe
asupra unei „noi etice creştine"
ce se dezvoltă în jurul c o n -

strucţiei de adăposturi. „Con-
structorii de adăposturi (shel-
ters) fac totul pentru a asigura
secretul lucrărilor. Dacă li se
cere, ei lucrează numai noap-
tea. Un constructor din Mil-

(Cont. în pag. 4-a)

Primele Emoţii Cînd Am Pus Piciorul pe
Pămîntul Patriei Natale R. P. Romînă

de VICTOR BLAGA
In numărul trecut al ziaru-

lui nostru am spus că poporul
din Republica Populară Romî-
nă săvîrşeşte o muncă giganti-
că, pe care vizitatorul romîn
american, în timpul scurt ce-1
petrece între neamuri, nu are
ocazia să cunoască, dar decum
să aprecieze progresul * ce se
fade, atît în industrie, cît şi în
agricultură, cu maşini moder-
ne.

Unii, bineînţeles puţini, au
fost chiar dezamăgiţi, că nu au
întîmpinat „cîini cu colaci în
coadă", că socialismul teoretic
despre care au citit, încă nu e
pe deplin stabilit, fără să ţină
seama de timpul scurt de 17
ani, între care doi ani de se-
cetă, apoi o ţară distrusă într-
un război crîncen şi devastarea

de hoardele hitleriste, afară că
a fost o ţară pur şi simplu agri-
colă, fără industrie.

Impresie şi Emoţie
Profundă

Insă una sînt sigur, că ori-
cine ar fi——prieten sau duşman
al Republicii Populare Romîne
- vizi tind ţara, rămîne cu o
impresie şi emoţie profundă, că
a călcat iarăşi pămîntul pe care
s-a născut şi şi-a potolit dorul
de a-şi revedea neamurile,
prietenii vechi, casa părinteas-
că şi rînduiala nouă, unde mai
mulţi de-ai lui se bucură de
hărnicia lor.

Eu unul, şi nu pot crede că
aş fi o excepţie, la Aeropor-
tul Băneasa unde m-au aştep-
tat sora şi nepoata din Bucu-
reşti, îmbrăţişlndu-ne, aproape
două minute n-am putut scoate

nici un cuvînt din gură. Slăbi-
ciune? Nu! Emoţie? Da!...
Simţiri omeneşti.

Deşi obosit de pe drum, în-
trebările şi răspunsurile cu r -

geau fără să ţinem seama de
timp, pînă cînd cocoşii, dimi-
neaţa, ne-au anunţat că e des-
tul de prima zi.

A doua zi, la hotel, am luat
demersuri ca să mă înţeleg cu
oamenii în drept, că eu aş dori
să văd nu numai neamurile şi
satul natal, ci dacă e posibil
ţara întreagă. Să văd fabrici,
spitale, şcoli, gospodării, locu-
li de odihnă, cămine, rezorturi
şi alte locuri pitoreşti, cu un
cuvînt să văd Republica Po-
pulară Romînă.

Era şi o dorinţă a mea per-
sonală să văd toate acestea, dar
(Vezi Pe P&mîntul etc., pac. 4-a)

Pe Marginea Contractului cu Chrysler
Contrar fanfarei făcută de

presa locală în legătură cu con-
tractul încheiat cu Chrysler,
că „Uniunea a Cîştigat Urcare
în Plată", adevărul este că
muncitorii din fabricile 1 u i
Chrysler vor avea o reducere
de 5 cents la ceas în plata lor.

Preşedintele Walter Reuther
şi ceilalţi de la conducerea u-
niunii automobiliste UAW, per-
misese o reducere de 3 cents
la ceas în plata muncitorilor
în contractele încheiate cu G.
M. şi Ford, ca gcum să fie şi
mai generoşi qu Chrysler.

La ce s-a referit presa loca-
lă au fost cei 6 cents la ceas

creştere în plată, care consti-
tuie factorul anual de progres
în producţie şi productivitate,
care s-a continuat şi sub noul
contract, însă din care se va
lua I cent la ceas de fiecare
muncitor, în primul an, şi se
va trece în fondul beneficiilor
suplimentare (SUB), doi cents
în anul al doilea şi alţi 2 cents
în al treilea an, un total de 5
cents. \'

Pe lingă faptul că compania
Chrysler a ciştigat tăierea cu
5 cents la ceas în plata munci-
torilor din producţie, conduce-
rea companiei a ciştigat drep-
tul şi de a reduce salariile unor
funcţionari. Alţi muncitori sa-

lariaţi, acoperiţi prin contractul
cu UAW, au primit o creştere
în plată de 3 procente.

O altă concesie ce a făcut-o
Reuther companiei Chrysler
este, că a agreat ca să se re-
ducă numărul membrilor în Co-
mitetele de fabrică şi să ia o
atitudine mai moale cu privire
la normele de producţie
(speed-up).

Toate celelalte beneficii, ca
pensie, asigurare, beneficii su-
plimentare care au fost acor-
date prin contractele cu GM
şi Ford, s-au dat şi muncitori-
lor de la Chrysler. De aseme-

(Cont. în pac. 4-a)

Lippmann înlătură Ceaţa Asupra
Berlinului; Denunţă Duşmanii
Oricăror Tratative cu U.R.S.S.

De multe ori, în mijlocul
propagandei de aţîţări groso-
lane şi primejdioase în ce pri-
veşte afacerea cu Berlinul a-
pusean, apare o voce mai cal-
mă şi limpede, care demască
poziţia falsă a acelora care in-
sistă că nu trebuie să se nego-
cieze cu Uniunea Sovietică asu-
pra Berlinului apusean. Natu-
ral, că revanşarzii vest-germa-
ni. aceia care visează să dez-
lănţuie un nou război, cu aju-
torul Statelor Unite, împotriva
popoarelor din răsăritul Euro-
pei, sînt aceia care ţipă m ai
tare să nu se facă nimic. Dar
Walter Lippmann refuză a fi
intimidat. Intr-un articol apă-
rut în ziarul ~New York Her-
ald Tribune’*, decanul comen-
tatorilor americani pune cărţile
pe -masă.

Urmăriţi-1 cu atenţie:
~Ne aflăm la începutul ac-

tului doi a crizei Berlinului.
Aliaţii occidentali trebuie să
încerce să găsească o poziţie
de negociere asupra căreia să
poată fi de acord. Acest lucru
nu va fi uşor. căci îp Germania
occidentală, în Franţa şi în S.
U. A. există adversari puterni-
ci şi pătimaşi ai oricăror tra-
tative. Ei consideră că orice
tratative vor implica concesii
din partea Occidentului fără
concesii corespunzătoare and i n
partea Uniunii Sovietice. A
face concesii unilaterale, insis-
tă ei, înseamnă a submina şi
distruge alianţa occidentală şi
provoca prăbuşirea întregii

structuri a lunrvi anti-comunis-
te.

Este pe deplin posibil ca
intransigenţii să predomine în
sensul că Bonnul şi Parisul vor
reuşi pentru moment să impu-
nă un veto asupra Washing-
tonului şi Londrei. Presa ger-
mană ţipă că preşedintele Ken-
nedy se pregăteşte să trădeze
Germania, iar Ministerul de
Externe vest - german a făcut
cunoscut că, după părerea gu-
vernului său, nu există puncte
negociabile. Deasupra tuturor
acestor afirmaţii planează a-
meninţarea că, în cazul în care
se ajunge la o reglementare
prin tratative, Occidentul nu
poate fi sigur de angajamen-
tul Germaniei occidentale faţă
de alianţa occidentală.

In cercuri înalte se afirmă
că problema reală nu se referă
la Berlinul occidental, ci la
Germania occidentală.

Fără îndoială, aceste ţipete
isterice despre trădare nu tre-
buie să fie luate în mod prea
tragic şi nici luate vorbă cu
vorbă, căci germanii se află
într-o stare de şoc. Pentru
prima oară după ani de zile de
promisiuni blînde şi autoliniş-
tire, ei trebuie să privească în
faţă realităţile împărţirii Ger-
maniei. De fapt ei strigă în pre-
zent că noi trebuie să refuzăm
să negociem în privinţa orică-
rei probleme, astfel incit ei să
mai poată continua cîtva timp
să viseze, că, în calitate de

(Cont. în pag. 3-a)

Urinările Unei Intervenţii a SUA
cu Trupe în Vietnamul de Sud

Vietnamul de Sud este din
nou obiectul de atenţie ne-
încetată, atît de presa america-
nă, cît şi de oficialităţile and i n
Washington. Si pe bună drep-
tate.

Preşedintele a trimis o mi-
siune de experţi militari şi po-
litici, în frunte cu generalul
Taylor, la Vietnamul de Sud,
ca să vadă dacă o intervenţie
armată direcîâ a Statelor Unite
este de o absolută necesitate
pentru a salva regimul terorist
şi corupt al lui Ngo Din Diem.

După toate arătările, preşe-
dintele ar fi fost „cîştigat" de
aceia care vor intervenţie. Să
nu se creadă'că pînă acum
Vietnamul de Sud a fost lipsit
de sprijin'făţiş militar ameri-
can. Numai că acum, situaţia lui
Ngo Din Diem a devenit dis-
perată. Poporul vietnamez pur
şi simplu a luat soarta în mîi-
nile sale puternice, ca să se
lepede de cancerul acestui re-
gim terorist.

La Saigon sînt acum sute de
instructori militari americani.
Pentru a salva marioneta Diem,
trebuie, pesemne, mai mult de-
cît instructorii militari. Dar
trimiterea de trupe americane
constituie o mare
primejdie pentru pace în Asia,
o mare primejdie pentru secu-

ritatea Statelor Unite. De fapt,
se vorbeşte deschis în cercurile
diplomatice şi politice and i n
Washington că o astfel de in-
tervenţie militară va pune Sta-
tele Unite în aceeaşi poziţie cu
care a fost înfăţişată Franţa în
războiul indochinez, care a du-
rat şapte ani.

Ziarul „Washington Star"
într-un articol din 14 octom-

brie a subliniat tocmai cele
arătate mai sus. Scrie ziarul:

„Primejdia, care este cît se
poate de reală, constă în aceea
că orice intervenţie directă a
trupelor americane în Asia de
sud-est va schimba întregul ca-
racter al luptei în această re-
giune. ...In acest caz, răz-
boiul din Vietnam va fi pri-
vit de milioane de oameni din
Asia drept o luptă dusă împo-
triva forţelor coloniale a 1 e
Apusului. Si atunci, Statele U-
nite vor ajunge şi ele în situa-
ţia dificilă în care s-au pome-
nit francezii după cei şapte ani
cumpliţi de război în In and o -

china**.
(Daca ultimele rapoarte dI n

presă, bazate pe cele aduse de
generalul Taylor din Vietnamul
de Sud şi din convorbirile cu
prim ministrul Nehru al Indici,
corespund cu realitatea, atunci
preşedintele s-a răzgîndit si nu
va trimite trupe americane).

In Condiţii de Teroare si Fraude
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Au Avut Loc Alegerile din Grecia
In ultimele zile au apărut

editoriale în care s-a subliniat
victoria remarcabilă ~and e m o-
crată" a regimului terorist din
Grecia.

In aceste editoriale, cit şi în
reportajele asupra rezultatului
alegerilor parlamentare. se
spune opiniei publice ameri-
cane că cetăţenii greci au reales
pe încă patru ani guvernul re-
acţionar al lui Caramanlis. Vo-
tul covirşitor, se spune, este
un vot de încredere în regimul
terorist. Veselia cu care s - au
scris aceste editoriale şi repor-
taje pornesc din faptul că re-
gimul actual din Grecia este
vîndut monopoliştilor şi mi 1 i-
tariştilor apuseni.

Dar votul ,\covîrşitor" este

o adevărată fraudă, o decepţie
din cele mai scandaloase, cam
cum se petrecea pe timpurile
partidelor ~istorice" din ve-
chea Romînie.

Alegerile din Grecia • - au
ţinut în condiţii de teroare, a-

buzuri şi samavolnicii din par-
tea partidului guvernamental'—
Uniunea naţional-radicală.

Cîteva exemple ale ~democ-
raţiei" electorale a guvernului
din Grecia, preamărit de pre-
sa americană monopolistă, vor
dovedi acuzele noastre.

Ziarul ~Anexartitor Typos"
al Frontului agrar general, co-
mentînd asupra prigoanei la

(Cont. în pac. 3-a)

U Thant Ales
Secretar la ONU

NAŢIUNILE UNITE, N. Y.
—Ambasadorul U Thant al
Birmaniei a fost ales în unani-
mitate secretar general pro
tempore al Organizaţiei Naţiu-
nilor Unite, pînă la expirarea
termenului fostului secretar
general Dag Hammarskjold,
care a fost omorît într-un ac-
cident aerian, în cursul unei
călătorii în Republica Congo.


