
Titlul de Conducător
al Libertăţii Mondiale
preşedintele Kennedy a venit în faţa unui public ales al
* marilor industriaşi la Congresul naţional al Asociaţiei naţio-
nale a fabricanţilor, unde a vorbit despre diferite probleme
economice cu carţ este confruntată ţara noastră, mai ales cu
reducerea stocurilor de aur ale ţării şi comerţului extern.

Preşedintele a căutat să convingă pe marii industriaşi,
comercianţi şi bancheri, că guvernul vrea să coopereze cu
aceste sectoare ale societăţii, asigurîndu-i că nu trebuie să le
fie frică de guvern, deoarece este în interesul administraţiei
prezente ca businessmenii să facă profituri, pentru ca guvernul
să poată colecta impozite.

Părerea noastră este că marii industriaşi bine ştiu că au în
toate sectoarele guvernamentale pe oamenii lor. Gălăgia pe
care o fac industriaşii este mai mult aparentă decît reală. Ei
fac gălăgie, mai mult ca să fie scutiţi de taxe în cea mai mare
măsură şi pentru ca nu cumva administraţia să facă unele
schimbări în legea de impozite, ca marii industriaşi şi bancheri
să nu se sustragă cu atîta uşurinţă de la achitarea birurilor
cuvenite.

•

CE ne-a interesat însă mai mult în vorbirea preşedintelui a
fost insistenţa, că tot ce face guvernul pe scară interna-

ţională, o face ca ~conducător al libertăţii'* în lume. Aceste
cuvinte au fost de multe ori repetate de preşedintele Kennedy.
De fapt, le-a menţionat şi la Congresul naţional al Federaţiei
sindicale AFL-CIO.

Puţină modestie din partea preşedintelui şi a celorlalţi
oficiali ai guvernului în această privinţă nu ar strica. La urma
urmelor, oamenii de rînd, ca şi oamenii proeminenţi din cele-
lalte ţări şi continente nu trăiesc în completă izolare.

Hai să admită administraţia prezentă a ţării că este in-
teresată ca regimul economic din ţara noastră să predomine şi
în alte ţări. Hai să admită oficialii guvernului că atunci cînd fo-
losesc cuvîntul de ~libertate" au în gînd libertatea social-eco-
nomică a sistemului capitalist. Insistăm că prestigiul ţării ar

(Cont. în pag. 2-a)

Industriaşii Canadieni învaţă
din Propria Lor Experienţă

DETROIT. DL H. George
DeYoung, ' preşedintele com-
paniei canadiene Atlas Steel
Ltd., Welland, Ontario, a vor-
bit la Economics Club, clubul
milionarilor din Detroit şi îm-
prejurimi.

Industriaşul canadian le - a
spus milionarilor şi industria-
şilor detroiteni că relaţiile co-
merciale cu Uniunea Sovieti-
că, R. P. Chineză şi Cuba au
ferit Canada de bancrută. De-
Young a adăugat că Canada
are tot dreptul să facă comerţ

cu China şi cu Cuba, şi nime-
ni n-are dreptul să o împiedice.

Referindu-se la atitudinea
Statelor Unite faţă de Cuba,
industriaşul canadian a amin-
tit milionarilor şi industriaşi-
lor din Detroit că comerţul a-
merican cu Cuba a scăzut în
1961 la 12 milioane de dolari.
Valoarea comerţului american
cu Cuba în 1960 a fost de 222
milioane dolari. Nu trebuie să
fi mare diplomat sau business
man ca să-ţi dai seama unde
duce o politică nerealistă.

*AFL-CIO Cere Reducerea Săptămînii
de Lucru Fără Tăiera Salariului

t BAL HARBOR, Florida.—
Congresul naţional al Federa-
ţiei AFL-CIO, care s-a des-
chis aici joi în 7 decembrie a
primit un raport economic,
pregătit de Comitetul execu-
tiv.

■ Raportu 1 arată că şomajul a
devenit nu numai o boală cro-
nică a economiei ţării, ci şi o
boală care se agravează. Pen-
tru a face faţă numărului eres-
cînd de şomeri, raportul reco-

! mandă ca săptămîna de lucru
să fie redusă, însă fără redu-
cerea salariului, pe calea le-
gislaţiei federale.

Tot la Bal Harbor, la hote-
lui Eden Roc ia loc plenara
Comitetului executiv al uniunii
International Brotherhood of
Teamsters, al cărei preşedinte
general este James R. Hoffa.
La o conferinţă de
presă, Hoffa a an un -

tat că în curînd sindicatul mun-
citorilor de la camioane, (IBT)
va absorbi sindicatul naţional
al muncitorilor de la spălăto-
rii şi de la curăţirea hainelor,
care a fost exclus cu 4 ani în
urmă din Federaţia A F L -

CIO, chiar cînd şi ~IBT“ a fost
r exclusă. Asta va însemna că u-

niunea „teamsters“-ilor va a-
vea cu 60.000 de membri mai
mult. Cînd Hoffa a anunţat
fuziunea muncitorilor de la
spălătorii, a indicat că iau loc
tratative cu uniunea naţională
a brutarilor, sau parte din a-
ceastă uniune, ca să intre şi ea
în ~IBT*. Această uniune are
şi ea vreo 60.000 membri.

Raportul economic insistă că
pe Comitetul economic al pre-
şedintelui Statelor Unite cade
răspunderea de a formula şi
recomanda o serie de măsuri
şi proiecte federale şi private
pentru a lichida şomajul şi
contribui la o creştere rapidă
a economiei.

Raportul a denunţat pe a-
ceia care pretind că lărgirea
comerţului extern şi concuren-
ţa cu alte state, depind mai în-
tîi de toate de reducerea cos-
tului muncii, adică a salarii or.
Nu-i nimic nou în această pro-
pagandă.

Trebuie să se menţioneze în-
să că, din nefericire, un număr
de conducători ai sindicatelor
naţionale din AFL - CIO s-au
învoit ca să cedeze la această
propagandă a Asociaţiei fabri-
canţilor americani.

Ce A Văzut şi Descoperit
0 Engleză în R. P. Chineză

DEARBORN, Mich .—A-
proape în fiecare zi, cînd des-
chidem ziarele locale sau na-
ţionale, vom găsi cîte o ştire
că chinezii mor de foame, că
peste întreaga Republică Popu-
lară Chineză domneşte foa-
metea, că guvernul nu face a-
proape nimic ca să astîmpere
această foame, cauzată, chipu-
rile, de proasta administraţie
a regimului socialist din Chi-
na.

Rar se pomeneşte că China
a suferit de perioade aproape

succesive de secetă, şi de alte
nenorociri naturale. Dar dacă
cu ani în urmă, sub regimul
corupt al lui Cian Kai-şi şi al
altor regimuri similare, sute
de mii şi milioane de chinezi
au fost lăsaţi să moară de foa-
me, nu este cazul astăzi. în
ciuda atîtor nenorociri natu-
rale. Si asta a fost confir-
mat de către o fostă profesoa-
ră de liceu din Anglia, care a
vizitat nişte prieteni în Dear-
born. Intr-o conferinţă de pre-
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La Universitatea„A. L Cuza"
de VICTOR BLAGA

lată că am ajuns la laşi, un
oraş vechi al Moldovei, cu un
trecut vestit cultural. *A fost
aici unde şi-au dat mîna şi s-au
împrietenit, ca să ne exprimăm
aşa, clasicii literaturii româneş-
ti, Eminescu şi Creangă. Aici,
în vechea capitală a Moldovei,
găsim Universitatea ~Alexand-
ru I. Cuza", care şi-a sărbăto-
rit chiar anul acesta centenarul,
adică o sută de ani de la înfiin-
ţarea ei.

Multe transformări s-au făcut
în această citadelă universita-
ră romînească, încît astăzi sînt
acomodaţi 4.000 de studenţi,
care se pregătesc în diferite ra-
muri ale ştiinţei, cît şi în ra-
murile artei şi ale literelor, ca
să servească mai bine patria
natală şi pentru a contribui şi ei
la comoara ştiinţifică şi literară
a umanităţii. La dispoziţia aces-
tor 4.000 de studenţi sînt 400
de profesori calificaţi.

La această universitate am
avut prilejul să văd nu numai
biblioteca încărcată cu cărţi şti-
inţifice din toată lumea şi un
muzeu de minerale, dar am
avut onoarea să-i string mîna
şi să stau de vorbă cu marele
om de ştiinţă romîn, academi-
cianul Traian Săvulescu.
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AM VIZITAT dormitorul,
bucătăria studenţilor şi dife-
rite laboratoare. Apoi am stat
de vorbă aproape o oră cu un
grup de profesori. Am putut
constata cît de mîndri sînt de
profesiunea lor şi deplin mulţu1

miţi cu traiul lor. De asemenea
şi-au demonstrat satisfacţia su-
fletească cu ajutorul neprecu-
peţit ce-1 capătă studenţii de la
stat şi de la alte instituţii.

Rectorul universităţii, fiind
un om mai în vîrstă, mi-a po-
vestit cum erau trataţi profe-
sorii sub regimul moşieresc de
altădată şi cum stau treburile
azi. De multe ori era scîrbit
când prin presiunea dinafară e-
ra silit să strecoare cîte un nă-
tărău îrrgîmfat şi leneŞt As-
tăzi, mi-a spus rectorul, este o
plăcere să-i vezi pe studenţii
cum se silesc să înveţe cu atl-
ta sîrguinţă. Aici, fiecare tînăr
are oportunitatea să se dezvol-
te şi să-şi aleagă cariera pen-
tru care este mai potrivit.

• ♦ •

ŞAIZECI LA SUTA din stu-
denţii universităţii, mi-a spus
rectorul, sînt ajutaţi prin burse
(scholarships), cele mai mari
de la stat. Unii studenţi, cu

note mai slăbuţe, plătesc o ba-
gatelă, o nimica-toată, dacă pă-
rinţiL»ajştigă ceva mai bine.
CuCCfn cuvînt, fiecare tînăr, da-
că doreşte să se dezvolte, să
urmeze cursuri .superioare de
învăţămînt şi dacă are capaci-
tăţile necesare pentru astfel de
studii, o poate face.

Laolaltă cu studenţii de la
Universitatea A. I. Cuza, ora-

şui laşi are 12.000 de studen-
ţi. Am simţit o deosebită plă-
cere să mă întreţin cu un grup
de studenţi—băieţi şi fete din
părinţi de ţărani, muncitori de
fabrică şi de oficiali.

Stind de vorbă cu aceşti ti-
neri, am simţit sinceritatea şi
entuziasmul lor, şi o mindrie
pentru rolul pentru care 8c pre-

(Cont. în pac. 3-a)

„Spovedania 1' Lui Posteuca, Un
Fost Miculeţ Sef al Legionarilor

De mult a demascat ziarul
nostru rămăşiţele legionare din
Romînia de altădată, care au
ajuns pe plaiurile patriei noas-
tre adoptive. De asemenea am
avut ocazia să-i dezgolim pe
scribii legionari, cărora li s-a
dat un loc permanent în ~A-merica”,
merica”, organul oficial al U-
niunii şi Ligii.

Adeseori putem afla infor-
maţii despre nelegiuirile şi cri-
mele legionarilor chiar de la
legionari, fie că au fost ade-
renţi ai criminalului Horia Si-
ma, fie că au fost ai fostului
criminal Antonescu, care şi-a
primit la timp pedeapsa cuve-
nită de la poporul romîn.

Acum, mai mult ca oricînd,
este necesar de a scoate la i-
veală pe acei care se ascund
sub haina patriotismului fals,
ca să ferim ţara noastră adop-
tivă de soarta patriei noastre
natale sub vechea cîrmuire le-
gionară. Fasciştii de toate cu-
lorile se îmbracă astăzi în alte
haine, ca să poată mai cu uşu-
rinţă otrăvi aparatul de stat şi
gîndirea\ poporului american.

din care şi grupul nostru na-
ţional face parte.

# * # '

TREBUIE SPUS răspicat că
dacă punem punctul pe i, pri-
vitor Ia scribii legionari, căro-
ra li s-a acordat loc perma-
nent în foaia „America", ca să
răspîndească ideologia lor le-
gionară, şovină şi profascistă,
asta nu înseamnă că dezvino-
văţim redacţia ziarului „Ameri-
ca" şi funcţionarii Uniunii şi
Ligii. Ei poartă răspunderea
principală, deoarece au acordat
un loc scribilor legionari în or-
ganul oficial al Uniunii şi Li-
gii. Faptul că redactorul foii
tace ca mutul, faptul că func-
ţionarii Uniunii şi Ligii tac şi ei,
poate însemna că-şi dau seama
că nu se pot justifica în faţa
membrilor, care au fost siliţi
să finanţeze ziarul de peste 50
de ani. Dimpotrivă, chiar pre-
şedintele general al U. & L.
pare a fi foarte mulţumit cu
felul cum se redactează ziarul,
cum a spus-o de atîtea ori în
rubrica d-sale din ~America".

Tanganica, Stat
Independent

DAR ES SALAAM, Tanga-
nica. încă un stat african—
Tanganica a dobândit inde-
pendenţa de la colonialismul
britanic. Ceremoniile de inde-
pendenţă au avut loc vineţi în
8 decembrie 1961.

Prim ministrul JuliusK. Ny-
erere a indicat că politica gu-
vernului său va fi „indepen-
dentă", şi că este dorinţa lui ca
Tanganica să fie prietenă cu
toate ţările. Tanganica va face
parte din Commonwealthui en-
glez.

UN FOST COLEG politic al
legionarilor, dl. Rică Oprescu
a aşteptat pină ce a putut să
se repatrieze laolaltă cu soţia
d-sale, din Brazilia, ca să dez-
văluie vîrfurile fugare, crimele
lor şi ca urmare, romînii ame-
ricani să tragă unele învăţătu-
ri, mai ales aceia care fac parte
din societăţile Uniunii şi Ligii
şi parohiile acaparate de fostul
şef legionar Valerian (Viorel)
Trifa.

Repatriatul, un fost legionar,
ne spune că a aşteptat pînă a-

cum ca să facă mărturii, deoa-
rece i-a fost frică că o va păţi
ca şi fruntaşul legionar, preotul
Stefan Palaghiţă, care a fost
asasinat, pentru că a expus vîr-
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Suprapatrioţii Puşi la Locul
Lor de Judecătorul Markewich

NEW YORK. Hotelul
Commodore, care a anulat în
mod arbitrar contractul de în-
chiriere a salonului pentru ban-
chetul anual al organizaţiei
Emergency Civil Liberties Com-
mittee, a fost silit de judecăto-
rul Arthur Markewich de la
Curtea Supremă a statului New
York să respecte contractul în-
cheiat.

Administraţia hotelului a fo-
losit scuza că a fost sub pre-
siune din partea unor grupuri
„fraternale şi patriotice**. Nu
este vorba do grupuri patrio-

tice, ci de bande profasciste
sau fasciste. Numai că d-nii de
la hotelul Commodore au folo-
sit scuza că dacă vor respecta
contractul, hotelul va pierde.
Chiar dacă ar fi cum a spus
administratorul general al ho-
telului, urmează, cînd e vorba
de dolari, că patriotismul este
aruncat peste fereastră.

Judecătorul Markewich nu
s-a mulţumit numai să ordone
administraţiei hotelului să re-
specte contractul, dar a carac-
terizat acţiunea administraţiei
ca ..neamertcană" şi ~necuviinc-
ioasă

Românul American
Vocea Avangărzii Democrate Romîne Americane

48th Year; No. 48 The Rumanian American, Detroit 11, Mich., Dec. 16, 1961

Sabotorii Unităţii Congoului
WASHINGTON. -Colo-

nialiştii nu se dau bătuţi cu una
cu două. In mod ipocrit se lau-
dă că au binevoit să acorde in-
dependenţă la atîtea popoare
ţinute de zeci şi sute de ani
sub cizma lor colonialistă, de
cîte ori rostesc discursuri la A-
dunarea Generală a O. N. U.,
sau la banchete. Pe de a 1 t ă
parte, pe sub ascuns, la faţa
locului, aceiaşi colonialişti
complotează ca independenţa
noilor state, cum e cazul cu
cele din Africa, să nu fie decît
pe hîrtie.

dec., nu numai că a confirmat
acuzele aduse de oficialii O. N.
U. irlandezi, dar a detailat sa-

botajul colonialiştilor englezi,
(belgieni şi americani (referin-

(Cont. în pac:. 4-a)

Această stare de lucruri a
fost recent scoasă la iveală de
irlandezul dr. Conor Cruise
O'Brien, care a demisionat de
la postul de şef al operaţiilor
Naţiunilor Unite din Katanga,
pentru că a dezvăluit că Anglia
şi Franţa au sabotat încercă-
rile de a aduce înapoi provincia
Katanga în guvernul central al
Republicii Congo.

Pentru acelaşi motiv a demi-
sionat şi generalul irlandez
Scan McKeown, comandantul
forţelor, armate ale Naţiunilor
Unite.

Comentatorul Drew Pear-
son, într-un articol apărut în
~Detroit Free Press” din 9
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Pe hartă vedem Tanganica,

care şi-a cîştigat independenţa
ta 9 decembrie, printr-o rezo-
luţie unanimă adoptată de A-
dunarea Generală a O. N. U. la
6 noiembrie a.c. Pîna la data
de 9 dec., a fost sub tutela co-
lonialismului britanic. Situată
în partea de răsărit a Africii,
Tanganica are o populaţie de
9 milioane, 77 mii de locuitori.

va Exemplarul 10 Cents

Sînt Trei Motive Puternice în
Favoarea Dezarmării, Spune Dl.
McCloy, Sfătuitorul Casei Albe

In revista „This Week", cu
data de I O decembrie, a apă-
rut un articol important, de
John J. McCloy, autorul pro-
iectului care a dat naştere a-
genţiei federale permanente U.
S. Arms Control and Disarma-
ment Agency.

De profesiune bancher şi a-
vocat, McCloy a servit înainte
ca şef al Băncii Mondiale şi ca
Înaltul Comisar pentru Cer*
mania. Acum este principalul
sfătuitor al Casei Albe privitor
la problemele dezarmării.

Dacă ne scăpăm de repeti-
ţiile monotone de acuze nefon-
date la adresa Sovietelor, din
care s-ar putea deduce că de
partea noastră, în guvern, sînt
numai îngeri, care fac numai
bine şi sînt pătrunşi de o sin-
ceritate de care nimeni nu se
poate îndoi, şi intrăm în mie-
zul articolului d-lui McCloy, a-
tunci s-ar putea spune că teza
pe care o dezvoltă are mare
merit.

Dl. McCloy este convins că
lumea trebuie să dezarmeze, şi
va dezarma. Sfătuitorul Casei
Albe în problemele dezarmă-
rii, susţine că sînt trei motive
puternice în favoarea dezarmă-
rii:

1. Atît Statele Unite, cît şi
Uniunea Sovietică ştiu că un

război nuclear ar putea and i s -

truge civilizaţia omenească.
2. Cursa înteţită a înarmării

risipă atît resursele Statelor U-
nite, cît şi ale Uniunii Sovie*
tice.

3. Fiecare ţară Statele
Unite şi Uniunea Sovietică
socoteşte că timpul lucrează în
favoarea ei.

Privitor la punctul I, dl. Mc-
Cloy prezintă următorul argu>
ment:

• Indiferent care ar fi fost
filozofiile comuniste anterioare
cu privire la inevitabilitatea'u-
nui conflict între societăţile co-
muniste şi capitaliste, conduce-
rea actuală sovietică îşi dă sea-
ma de efectele dezastroase ale
unui cataclism nuclear. Cine
ar crede că ar beneficia dintr-
un .mare Tăzboi nuclear ar tre-
bui să fie nebun. Dl. Hruşciov
este departe de a fi nebun. De
aceea, eu cred că atît el, cit şi
poporul rus, vor să preîntâm-
pine un război.

Deoarece conducătorii sovie-
tici şi poporul nu vor să moa-
ră şi nu vor să vadă patria lor
devastată după cum nu vrem
nici noi, găsim în această pro-
blemă de bază de supravieţu-
ire, o importantă arenă de în-
ţelegere şi de interes mutual.

(Cont. în pag. 4-a)

lina din Marile Scăderi ale Celor
Care Admit Primejdia Fascistă

\ Considerînd primejdia di-
năuntrul ţării, cît şi pericolul
ce vine dinafară, sîntem nevoi-
ţi a pune emfază pe o scădere
serioasă tocmai printre acele
forţe liberale şi capitaliste care
recunosc că în interiorul ţării
primejdia cea mare vine de la
„extrema dreaptă".

Incepînd cu preşedintele
Kennedy, trecînd prin coridoa-
rele d-lor Rusk, McCloy şi res-
firîndu-ne printre unii senato-
ri şi deputaţi, cît şi printre unii
conducători sindicalişti care
au priceput unde poate duce
primejdia cuiburilor şi propa-
gandei „extremei drepte", care
au înţeles că singura scăpăre a
poporului nostru american şi a
lumii faţă de pericolul unui
război atomic, este o înţelegere
între Statele Unite şi Uniunea
Sovietică, constatăm această
scădere.

Această scădere se manifes-
tă astfel: cît de juste şi înţelepe
ar fi sugestiile făcute pentru a
feri ţara de fascism şi lumea
de un război atomic, autorii a-
cestor sugestii injectează întot-
deauna anticomunismul, repetă
cu monotonia obişnuită calom-
niile, ura împotriva Uniunii So-
vietice şi celorlalte ţări care-şi
constriiiesc regimul lor socia-
list. Unii se exprimă în m o and
vulgar, alţii în mod mai r&fi-

nat contra lagărului socialist şj
contra comunismului.

Chiar şi în interviul acordat
redactorului ziarului (l lzves>
tia“, preşedintele, un om cult,
departe de a fi ignorant de is-
toria omenească, a putut spune
că toate ar fi bune, dacă Uniu-
nea Sovietică ar abandona i-
deea ~de a comuniza" lumea.

In numărul trecut al ziarului
nostru am scos la iveală şi
subliniat părţile pozitive a1 e
interviului acordat redactorului
sovietic de către preşedintele
Kennedy. Ne-a arătat că apre-
ciază că pacea în lume, buna
stare a celor două mari popoa-
re şi a celorlalte popoare vor fi
servite numai dacă între cele
două mari puteri se va ajunge
la un acord de coexistenţă paş-
nică. Cele spuse de dl. Kenne-
dy au fost subliniate în trecut
de multe ori şi de premierul
Hruşciov şi de alţi conducăto-
ri sovietici;

Ne-am gîndit, că dacă pre-
şedintele este serios şi este
convins de acest mare adevăr
(despre articolul d-lui McCloy
în această pagină confirmă a-
cest lucru), atunci nu putem
de loc înţelege de ce a venit
dl. Kennedy cu calomnia mo-
notonă de ~comunizare“. Pre-
şedintele * bine ştie că nu poţi

(Cont. în pag. 4-a)

Bugetele
Militare de la
Washington
şi Moscova

WASHINGTON. Cos m-
plexul militaro - industrial de
la Pentagon este aproape ga-
ta cu bugetul militar pe anul
viitor. Si ce vor băieţii de
la Pentagon nu va aduce mare
bucurie cetăţenilor de rînd.

Conform reportajelor pre-
sei, Pentagonul va cere Con-
gresului pentru anul viitor un
buget de 51 miliarde dolari.
In această sumă colosală nu-s
incluse alocaţiile pentru Co-
misia pentru Energia Atomi-
că. Dacă adunăm ambele bu-
gete, atunci bugetul total mi-
litar pe anul viitor şi pe vii-
torii cinci ani va fi un mini-
mum de 55 miliarde de dolari
pe fiecare an.

Cu un astfel de buget mfli-
tar, dacă nu va fi rezistenţă la
astfel de cheltuieli enorme din
partea cetăţenilor, minoritatea
hrăpăreaţă de industriaşi ai ar-
mamentului va profita din
gros pe socoteala poporului, iar
pe de altă parte, pacea va fi
periclitată. Căci oricum ai în-
vîrti-o, cînd se alocă atîtea mi-
liarde de dolari pentru moarte,
nu ne putem aştepta ca să se
depună o activitate temeinică
pentru apărarea şi prezervarea
păcii şi nici pentru satisfacerea
nevoilor sociale şi economice
ale poporului.

* ¥ *

O altă ştire vine de la Mos-
cova, unde s-a deschis săptămî-
nă trecută Sovietul Suprem
(parlamentul Uniunii Sovie-
tice). Un reportaj apărut în
~New York Times" ne infor-
mează că ministrul de Finanţe
al U.R.S.S., V. F. Garbuzov, a
prezentat bugetul pe anul
1962. Si în noul buget, guver-
nul sovietic, ţinînd seama de
noile înarmări şi pregătiri a-
doptate de N. A. TANARUS. O. şi da
cheltuielile militare sporite ale
Statelor Unite, a sporit şi el
bugetul de apărare al Soviete-
lor.

Conform reportajului din
„New York Times", o şesime
din bugetul total al Uniunii So-
vietice pe 1962 este alocat
pentru nevoile apărării şi secu-
rităţii naţionale. Bugetul mili-
tar al S.U.A. este peste 50%
din bugetul total.

Corespondentul Shabad al
ziarului din New York ne in-
formează că în ultimii ani gu-
vernul sovietic a redus treptat
cheltuielile de apărare. Dar
datorită motivelor de mai sus,
spune Shabad, guvernul sovie-
tic a sporit bugetul de apărare
de la 10 miliarde, 323 milioane
de dolari (9 miliarde, 300 mi-
lioane ruble) în 1961, la 14
miliarde, 874 milionari dolari
pe 1962 ( 1 3 miliarde, 400 mi-
lioane ruble).

Dacă ne cugetăm asupra a-
cestor două ştiYi cea de la
Washington şi cea de la Mos-
cova ne dăm seama de jus-
teţea argumentelor prezentate
de dl John J. McCloy în fa-
voarea dezarmării, în articolul
tot din această pagină.

Rămîne ca vorbele să fie
transformate în fapte.

Afacerea
Heusinger

MOSCOVA. Guvernul
sovietic, într-o notă diplomati-
că, a cerut guvernului Statelor
Unite să aresteze pe generalul
vest-german Heusinger şi să-l
predea guvernului sovietic ca
criminal de război.

Heusinger, fost general hit-
lerist, este acum şeful Comite-
tului militar al N. A. TANARUS. 0.,
staţionat la Washington. /

La o conferinţă de presă,
unde s-a anunţat că s-a făcut
această cerere guvernului ame-
rican, autorităţile sovietice au
declarat că vor să-l judece pe
Heusinger pentru crime contra
păcii, pentru crime militare şi
crime contra umanităţii.

Cererea guvernului sovietic
este bazată pe acordul din
1945 dintre Statele Unite, An-
glia, Uniunea Sovietică şi
Franţa. •


