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Cititorii Au Cuvîntul . . .

„D-nul Tecău A Redeschis Colecta"
Ziarul t,America“ din 22

noiembrie spune romînilor a-
mericani. că „d-1 Nicolae Te-

r cău a redeschis colecta Comi-
tetului Român American pentru
ajutorarea orfandor, bătrânilor
şi bolnavilor români refugiaţi
...” etc., etc. Si mai departe
acelaşi ziar spune printre altele

|că „Colecta a fost redeschisă,
ne-a declarat d-1 Tecău, deoa-
rece „avem câteva cazuri care
nu mai pot aştepta”.

Dar ..America” nu spune
cititorilor cînd a închis dl. Te-

I cău colecta. Rămine însă ca eu
să o spun.

£1 a închis-o atunci cînd n-a
mai primit nici un gologan de
la romînii americani. Si de a-
ceea a trebuit să o redeschidă,
mai cu seamă că se apropie
sărbătorile. Si ştiind că romî-
nii sînt credincioşi şi buni la
inimă, vrea să profite de oca-
zie să mai stoarcă niţei dolari
de la credincioşi, aşa cum a
făcut şi în trecut. Dar, după
rapoartele lor, se vede că ro-
mînii americani se gîndesc de
două şi trei ori înainte de a-şi
băga mîna în buzunar ca să a-
jute pe gardişti.

Ziarul „America” nu spune
1 adevărul, ca să nu zic că min-
te în mod grosolan, atunci cînd
spune că fugarii ~şi-au găsit
scăparea de sub opresiunea co-
munistă, fugind în ţările li-
bere”. Nu spune adevărul, pen-
tru că în ţărde socialiste ca
Romînia se lucrează pentru
croirea unei vieţi mai bune,
conform legilor sociale, se cau-
tă muncă mai productivă, toc-
mai pentru ca toţi aceia care
muncesc să se bucure de munca
lor. Dar acolo s-a înlăturat spe-
cula şi sistemul ca unii să tră-
iască pe spinarea celor mulţi,
fără să muncească. Tocmai a-
ceastă schimbare îi doare pe
fugiţi şi de aceea au şters pu-
tina şi hodorogesc ca nebunii
împotriva patriei natale şi a
celorlalte ţări, unde popoarele
s-au scuturat de vechiul regim
jefuitor.

In ţările socialiste nu se poa-
te trăi din cerşit, ei trebuie să
lucre. Fugiţilor nu le p 1 ac e
munca, şi pe lingă asta, ei au
comis şi crime, pentru care au
fugit „în ţările libere”, unde
nu trebuie să lucre dacă pot
trăi astfel, dacă găsesc nebuni
sau naivi ca să-i susţină. In ţă-
rile „libere” au libertatea să
trăiască din cerşit sau din spe-
culă pe socoteala altor semeni
ai lor.

Dar să revin la două cazuri
„extreme”, cu care dl. Tecău
şi „America” vor să mai strîn-
gă cadouri de Crăciun pentru
fugiţi. Unul este din Italia şi
celălalt din Triest. Ambele ca-
zuri, după spusele lor, nu au
nume. Cel dintîi din Italia tre-
buie ajutat că, vezi doamne,
şi-a pierdut un ochi într-un ac-
cident şi este invalid de mîna
stîngă. Si a şters-o din Ro-
mînia, spune „America”, tre-
cînd Dunărea „într'un butoiu
de lemn . . . Al doilea caz,
după Tecău şi „America”, e
un tînăr fugit, de 2 1 ani şi se
găseşte la Triest şi trebuie să-l
ajutăm pentru că a fugit and i n

Romînia, deoarece (ascultaţii),
„n’am vrut să intru în parti-
dul comunist”.

Nu-i vorbă că şi minciuna
trebuie să fie vorbă, cu toate
că ni s-a spus prin ziarele zil-
nice americane că comuniştii
nu primesc în partidul lor de-
cît pe aceia care-s convinşi că
ideile lor sînt bune. Si tot în
aceste ziare ni s-a spus că din
timp în timp au fost daţi afa-
ră din partid aceia care nu se
împăcau cu ideilţ lor. Dar a-
cum vine unul prin ziarul „A-

merica” şi spune că au vrut
ca să-l facă cu sila membru
de partid. Pesemne că fugarii
din jurul „Americii” atunci
cînd se pretind ca un munte şi
se umflă în pene ca cuscanii
pentru „eliberare”, nu ţin sea-
ma că din toată umflătura lor
nu iese altceva decît un pu-
rice .

. .

Romînii americani nu sînt
naivi sau atît de proşti, cum
îi cred fugarii, ca să cadă vic-
time minciunilor lor. •

lacob Potcoavă

Se Mulţumesc si cu
Un Rege Abdicat

După cum se ştie, fostul
rege Mihai a abdicat de la tro-
nul Romîniei la 30 decembrie
1947, luîndu-şi catrafusele şi
părăsind Romînia pentru tot-
deauna. In străinătate a servit
o dată şi ca reprezentant al u-
nei firme americane în Euro-
pa. Dar, după cum se vede,
nici faptul că a fost odată pe
tron n-a adus firmei afaceri.
Ca urmare, a fost lăsat să
plece.

Dar deunăzi la New York,
comitetul fugarilor ~de fran-
ce" i-a rugat, după un anunţ
al „Soliei", ca Gâldău şi bătrî-
nul preot Neder să oficieze un
~Te-Deum cu ocazia zilei ono-
mastice a M. S. Regelui Mihai
1".

Chiar dacă Mihai a abdicat
şi el singur nu se mai conside-
ră „rege", fugarii tot M. S. îl
numesc. Să le fie de binel

„Excursia"
Submarinului
Atomic „Polaris"

Submarinul atomic George
Washington, purtător de ra-
chete Polaris cu bombe cu hi-
drogen, a fost trimis în apele
Arcticului la ţărmul Uniunii So-
vietice.

Capacitatea explozibilă a a-
cestui submarin atomic este
mai mare decît toate exploziile
folosite în toată durata celui
de-al doilea război mondial de
către ambele părţi.

Comandorul submarinului
George Washington este J. B.
Osborn. Se spune că ar fi o
persoană responsabilă. Dar
nu-i o singură persoană pe lume
care poate să aibe în mîna lui
soarta întregii omeniri. Sâ
presupunem că printr-o neînţe-
legere accidentală, sau printr-o
acţiune „catalitică" (care gră-
beşte sau încetinează o reac-
ţie chimică, fără ca ea însăşi
să fie modificată—R.A.) din
partea unei a treia puteri, co-
mandorul ar da drumul la ra-
chetele cu bombe cu hidrogen,
ar mai fi în stare preşedintele
Kennedy să recheme bom-
bele}

O Expediţie de
Femei Â Atins
Vîrful Himalaiei

O expediţie japoneză, forma-
tă exclusiv din femei, a atins
virful Deo Tiblo, de 6100 me-
tri din Masivul Himalaya.

Potrivit relatărilor ziarului
elveţian ~Die Tat”, două din
cele şase membre ale colectivu-
lui au parcurs ultima etapă
atingtnd altitudinea propusă.
EMe vorba despre prima expe-
diţie feminină a unei ţări asia-
tice.

Feriti-vă de Şarlatanii Care
*

Vă Promit Leeuirea Artritei
(Cont. din pag. l-a)

Artrita incapacitează (pune în
neputinţă) de zece ori mai
multe persoane decît tubercu-
loza, sau diabetul, şi de 7 ori
mai multe persoane decît can-
cerul.

Pentru aceia care suferă de
artrita agravată sau avansată,
nu există absolut nici un leac
pînă acum. In cel mai bun caz,
de la medicamentele costisitoa-
re oferite de şarlatani, bolnavii
pot căpăta o mică calmare tem-
porară sau reducere a simpto-
melor bolii. Dar astfel de re-
duceri de dureri temporare se
pot obţine, pe un cost foarte
mic, luînd aspirine, un flacon
de apă caldă sau luînd o baie
caldă, în care bolnavul stă mai
mult timp decît obişnuieşte o
persoană sănătoasă.

Cu toate acestea, 5 milioa-
ne de bolnavi de artrită dau
crezare şarlatanilor, care vînd
victimelor medicamente şi tra-
tamente cu promisiuni goale,
cheltuind 250 de milioane de
dolari anual. Ce-i mai rău în
aceste cazuri este că bolnavii
pierd un timp preţios, servin-
du-se de aceste medicamente
ale şarlatanilor în loc să con-
sulte un medic înaintea agravă-
rii bolii. Faptul este că multe
persoane au rămas infirme pe
toată viaţa lor, tocmai pentru
că au neglijat să consulte
un medic.

Tratamentul din Timp E
Necesar

Artrita reumatoidă loveşte
mai mult pe adulţi tineri, deşi
persoane de toate vîrstele o
pot contracta. Boala aceasta a-
tacă de trei ori mai multe fe-
mei decît bărbaţi.

îndată ce «fpar semne, e ne-
cesar să consultaţi un medic.
Doctorul poate modifica pro-
cesul de înaintare a bolii, fo-
losind anumite medicamente,
sau tratamente terapeutice, ex-
erciţii diverse sau aplicaţii de
căldură. Cele mai ieftine me-
dicamente sînt cele ce se nu-
mesc în englezeşte salicylate
compounds, iar cele mai bine
cunoscute sînt aspirinele şi so-
dium - salicylate. Numai pen-
tru că sînt ieftine, bolnavul n-
ar trebui să ignoreze valoarea
lor. Hormoni de familia medi-
camentului cortisone sînt de a-
jutor. Compoziţii de aur (Gold
compounds) sînt uneori efec-
tive. De mare importanţă este
un program plănuit de terapie
fizică, cu scopul de a recîştiga
folosirea încheieturilor şi muş-
chilor.

Infirmităţile pot fi prevenite
in majoritatea cazurilor, însă
numai dacă •« determină din
vreme natura bolii.

Lupta Contra
Şarlatanilor

Fundaţia americană de Reu-
matism şi Artrită listează 6
măsuri pentru combaterea şar-
latanismului în legătură cu ar-
trita:

1. Agenţiile guvernamentale
să fie prevăzute cu destule fon-
duri şi oameni pentru a-şi per-
forma munca cum trebuie.

2. Fabricanţii de medica-
mente necertificate de medici,
trebuie să fie ceruţi să dove-
dească eficacitatea produselor
lor. Ei nu trebuie să poată pune
pe piaţă produsele lor, fără a-
probarea unei agenţii guverna-
mentale.

3. Dacă o agenţie guverna-
mfcntală găseşte că acuzele con-
tra unui violator pot fi dove-
dite, decizia aceasta să fie la
îndemîna altor agenţii guver-
namentale contra aceluiaşi vio-
lator.

4. Călcătorii legii să fie mai
aspru pedepsiţi.

5. Statele respective să pu-
nă fn vigoare legi, acolo unde
nu sînt astfel de legi astăzi.

6. Lansarea unei campanii
de educaţi* pe scară de masă,
pentru ca populaţia să recu-
noască imediat pe şarlatanii şi
pretenţiile lor şi să reziste în-
cercărilor lor de înşelăciune.
Această metodă poate fi cea
mai efectivă contra şarlatanilor
şi şarlătanismului.

Dar ţineţi minte, NU EX-
ISTA NICI UN LEAC PEN-
TRU ARTRITA pînă acum.

DINNER
to Help Gus Polites Win

Bock His Citizenship

Soturdoy, Dec. 10— 8 p.m.

at Ukrainion-American
Peoples Home

5221 Oakrnan nr. Mirhi*an Ave.

SPEAKER.

George W. Crockett, Att'y

Donation fI.SS Maaicsl Program

Românul American

Oddly£nouqh ,„0^

Early totem poles
—an art form of

* Indians in the Pacific
Northwest were painted

with animal lua*'t, the first use
(brushes in Ar *

used to paint far ,
.. ■*-■■

B Natural brushing action helps paint
,

adhere, reveal scientists from the
i Pain# Brush Division, American

i Brush Mfrs. Assn. Tests show that
11* brushes work paint into a surface,
*~ s~ making it stay on and protect the

surfoc»far longer. K

DEARBORN, MICH.
DECES

Se aduce la cunoştinţa prie-
tenilor şi cunoscuţilor încetarea
din viaţă a prietenului Nicolae
Barbosa, vineri noaptea în 2
decembrie, după suferinţi în-
delungate. Răposatul, în etate
de vreo 75 de ani, a fost ori-
ginar din Tălmăcel, raionul Si-
biu, comună ce a pâiâclt-o cu
zeci de ani în urmă, dar pe
"care a avut fericirea s-o m ai
vadă, în vizita ce a făcut-o în
patria natală.

Luni în 5 decembrie a luat
loc înmormântarea de la între-
prinderea funerară John Sante-
iu & Son, fiind condus la locul
de odihnă de feciorul Nick cu
familia, sora Maria şi cumnatul
loan Cavrilă şi alţi prieteni şi
cunoscuţi, care au ţinut să-i plă-
tească ultimul respect.

Decedatul, fost muncitor de
fabrică toata viaţa sa matură,
şi-a înţeles şi găsit locul său
în rîndurile oamenilor muncii
cu idei mai progresiste, ajutînd
în mod modest^— la anumite
timpuri cauzele oamenilor
din popor.

Extindem sentimentele noas-
tre de simpatie familiei, iar
dînsul să odihnească în pace.

Congresul Poate Legifera Săptămîna de 30 de Ore
(Cont. din par. l-a)

daţi afară din lucru şi cei din
urmă angajaţi la lucru. Tine-
retul ar fi un alt sector, care ar
răspunde cu entuziasm la aceas-
tă cruciadă, deoarece opor u-
nităţile de lucru pentru tire-
ret devin tot mai limitate. Si
milioanele de muncitori neor-
ganizaţi s-ar regimenta şi ei în
această cruciadă, fiindcă ei »u-
-feră mai mult de nesiguranţa
în lucru decît fraţii lor sindi-
calişti.

Sectoarele menţionate 'p o t

constitui o adevărată a ; matâ
paşnică de luptă pentru a ob-
ţine victoria decisivă. Da în a-
ceastă mare forţă de muncă
ar putea fi incluşi şi ze'ilc de
mii de mici comercianţ şi in-
dustriaşi a căror existeiţă de-
pinde mai mult de o ş m e ni i
muncii. Unirea acestor forţe,
sub o conducere militantă, aşa
cum a fost prin 1936-30, ar
duce la cîştigarea săptăminii
de 30 de ore şi fără reducerea
salariului.

Un Pas începător
Ce-i mai interesant este fap-

tul că mişcarea sindicală nu
trebuie să înceapă de la înce-
putul începutului. Pe la înce-
putul perioadei *3O, Federaţia
americană a muncii a lanăat o
puternică mişcare pentru ziua
de 6 ore de lucru, săptămîna
de 30 de ore de lucru. Reu-
şise să introducă în Congresul
ţării proiectul de lege Blâck -

Connery, care a fost votat în
Camera reprezentanţilor, dar
care a fost omorît în Senatul
ţârii.

In 1936, Federaţia america-
nă a muncii a publicat o bro-
şură efectivă de W i I 1 ia m
Green, preşedinte pa a|tunci,
întitulată , .Săptămîna dă 30
de Ore de Lucru**., Referindu-
se la proiectul de lega
Connery, Green a spus: Lea-
cul propus de AFL este adop-
tarea unei săptămîni da lucru,
care va absorbi pe cel fără lu-
cru asigurînd salariaţilor men-
ţinerea veniturilor de dinain-
te" (adică fără reducerea sa-
lariului).

Sprijinind proiectul de lege
Black-Connery la congresul na-
ţional din 1935, Federaţia a-
mericană a muncii a sfătuit ~u-niunile

niunile şi organizaţiile munci-
toreşti ca în rezoluţiile pe care
le vor vota în favoarea proiec-
tului Black-Connery, să insiste
ca să se includă o clauză, de-
clarîndu-se contra oricărei re-
duceri în salariile săptăminale".

La diferite congrese şi adu-
nări publice, această revendi-
care sindicală continuă să pri-
mească atenţia muncitorilor pî-
nă la izbucnirea celui de - al
doilea râzbo*’ mondial, cînd ne-
cesităţile forţelor armate şi ale
industriei de arme a creat o
lipsă a forţei de muncă. In ul-
timii ani. rar este cazul ca vreo
uniune să nu se fi pronunţat
în favoarea reducerii săptămî-
nii de lucru, fără tăierea salariu-
lui. In multe cazuri, aceasta
.devine revendicarea principală

a uniunilor. Fără îndoială că
orice reducere a orelor de mun-
că prin negocieri în contractele
colective, ajută lupta pe fron-
tul legislativ.

De prezent, este un proiect
de lege în Congresul ţării pen-
tru săptămîna de lucru de 35
de ore, introdus în sesiunea tre-

cută de senatorul Pat McNama-
ra din Michigan şi de repre-
zentantul (deputatul) James
Roosevelt din California, amîn-
doi democraţi. Sen. McNama-
ra s-a exprimat că e gata să
sprijine un proiect de lege
pentru săptămîna de 30 de ore
de lucru, dacă va căpăta spri-
jin entuziast şi de masă and i n
partea mişcării sindicale.

O Mişcare de Masă
E Absolut Necesară

Cînd conducerea sindicală
>vrea, poate să conducă o cam-
panie cum trebuie de masă,

poate mobiliza, nu numai pe
muncitorii organizaţi din sinul
lui AFL-CIO, dar poate mo-
biliza poporul, aşa cum a fă-
cut în Ohio şi California pen-
tru a infringe propunerea sta-

bilirii legii antimuncitoreşti
~right-to-work“, cum a con-
dus campanii în trecut. Mai
mult încă, mişcarea sindicală
se pricepe foarte bine cum să
conducă o campanie de publi-
citate pe calea presei, a radiou-
lui şi televiziunii. Si această re-
vendicare a muncitorimii este
de fapt în interesul întregului
popor.

Prin Cultură,
Spre Lumină

şi Progres!

VICTORIA GALU A MURIT
CU adlncă părere de rău se aduce la cunoştinţa rudeniilor,

prietenilor şi cunoscuţilor încetarea din viaţă a mult re-
gretatei VICTORIA GALU, care s-a stins din viaţă în dimineaţa
zile» de 25 noiembrie, anul curent, în orăşelul Lake Villa, Illi-
nois, lăsînd/Un gol în sînul familiei, şi inimi întristate prin multe
colonii romîneşti, care au cunoscut şi respectat pe decedata.
Moartea i-a fost cauzată de boală de inimă.

Decedata, în etate de 62 de ani, a fost originară din co-
muna Jadani în apropierea Timişoarei, unde se crede că are
o soră şi pe mama maşteră, tatăl dînsei fiind răposat de mai de
mult. **

Aici a lăsat în urma dînsei pe mult întristatul soţ ARCA-
DIE şi pe feciorul AUREL cu soţia Paulina şi nepoţii Jackalme,
Sammy şi Silviu, cit şi o mulţime de prieteni şi cunoscuţi care
au ţinut să-i plătească ultimul respect, participînd la priveghiu şi
la înmormîntarea ce a luat loc luni în 28 noiembrie, şi împo-
dobindu-i sicriul cu frumoase cununi de flori.

Numele decedatei va rămine pentru totdeauna legat de
mişcarea progresistă romînă americană, căci acei care am cu-
noscut-o şi lucrat cu dînsa ştim de contribuţiile ce le-a adus
grupului progresist, ca o femeie ce şi-a cunoscut locul în rîndu-
rite acelora care au ţintit spre o lume cu pace şi o viaţă mai bună
şi mai uşoară pentru omul din popor.

Regretînd pierderea acestei prietene, transmitem condo-
leanţele noastre familiei îndoliate, iar pentru dînsa zicem: Să-i
fie memoria respectată.

★ * *

Cu inima frîntă de durere, prietenul Arcadie Galu şi fa-
milia aduce cele mai sincere mulţumiri prietenilor din Chicago:
Fam. George Neder, loan Secoşan, loan Spornic, Cucu, Miloşi
cu mama, loan lonescu, loan Androne, D-na Vereş care au
luat parte şi au adus cununi de flori, şi mai cu seamă familiilor
G. Neder, Maria Ezan şi loan Costea din Milwaukee, care i-au
dat familiei decedatei mult ajutor şi mingăiere în împrejurările
grele prin care au trecut. La fel mulţumim familiei Nick Du-
mitru din Detroit pentru scrisoarea frumoasă ce ne-a trimis-o.

Arcadie Galu şi Familia

Executăm Tot Felul de Lucrări
în Limba Romînă ...
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/eatica femeii
Grăsimile şi Boala de Inimă

de MARIA MILA

APROAPK -că nu trece s.iptămînă să nu auzim că cutare

prieten sau cunoscut a căzut victimă nemiloasei boli de
inimă, încît credem folositoare unele informaţii ce ne-au căzut
în mină, asupra acestei chestiuni.

Intr-un articol apărut recent în „Detroit News" se scoate
ia iveală că grăsimile şi alimentele făinoase, în alimentaţia de
toate zilele, joacă un rol păgubitor asupra sănătăţii noastre. Pe
acest fapt a accentuat Dr. Hugh M. Sinclair, un nutriţionist
cu renume mondial, din Oxford, Anglia, cînd a vorbit recent
'a New York redactorilor care se ocupă cu secţia alimentării, în
ziarele la care sînt angajaţi, peste toată ţara.

Dr. Sinclair a declarat că cazurile de boli de inimă s-au
întreit în ultinvi 20 de ani, şi agreează cu Dr. Paul Dudley
White (specialistul de boli de inimă care l-a îngrijit pe preşe-
dintele Eisenhower) că boala de inimă este „epidemia modernă
a lumii apusene".

Cercetările au arătat, a spus dr. Sinclair, că americanii
care mănîncă mîncări mai grase sînt predispuşi mai degrabă
bolilor de inimă, pe cînd japonezii, de exemplu, care mănîncă
mai sărăcăcios, nu au atîta daravelă cu această boală.

Dr. Sinclair a fost cerut să comenteze asupra efectului ce-1
are lipsa de exerciţiu, fumatul, grăsimea persoanei şi sforţarea
sau încordarea, în relaţiile cu boala de inimă.

Grăsimea persoanei poate să aibă ceva de-a face cu pro-
blema aceasta, a spus dr. Sinclair, dar e departe de a fi respon-
sabilă pentru numărul întreit de cazuri de boli de inimă în ultimii
20 de ani. Lipsa de exerciţiu nu are mare efect, a spus dr. Sin-
clair, dînd ca exemplu rezultatul unui studiu recent făcut printre
finlandezi, arătînd că populaţia din partea de răsărit a Fin-
landei, care se ocupă cu agricultura şi lemnăritul, suferă cu
mult mai mult de boli de inimă decît populaţia cu ocupaţii
mai sedentare din regiunile industriale, din cauză că finlandezii
din răsărit mănîncă cu mult mai multe feluri de grăsimi.

Plănuirea Mîncărilor
Cu privire Ia fumat, nici acesta nu joacă mare rol la bolile

de inimă. Dar, a adăugat dr. Sinclair, e interesant a nota că
acei care fumează mult, tind la mîncări grase. Nici încordarea
nu joacă vreun rol în legătură cu boala aceasta, conform spu-
selor dr. Sinclair, arătînd că în timpul războiului, în ţările care
au fost ocupate de duşman, bolile de inimă de fapt s-au redus,
cu toată grija şi teama de ocupaţ'a duşmană.

Plănuirea mîncărilor în familie, reducerea grăsimilor şi în-
trebuinţarea uleiurilor vegetale, care se pot cumpăra cu uşurin-
ţă in zilele de astăzi, va fi răspunsul cel mai efectiv în a pune
stavilă măcelului acestei boli. Dr. Sinclair recomandă întrebuin-
ţarea uleiului din cucuruz, din sămînţă de bumbac şi din alune
americane („peanuts"), cît şi lapte pregătit din ulei de cucu-
ruz („Mazola") amestecat cu lapte fără smîntînă (skim milk).

Se poate face mult progres cu privire la reducerea cazu-

rilor de boli de inimă, chiar şi acum, a spus dr. Sinclair, dacă
gospodinele cooperează şi plănuiesc mîncările, ţinînd seamă
de sfaturile menţionate mai sus.

Doină din Ardeal
DE un timp voioşi muncim

Greul trudei nu-1 mai ştim—

Soare-n inimi, soare-afară,
Viata noţstră-i primăvară;
Cind cresc holde mari pe plai
Prinde bucuria grai.

Dragi mi-s noaptea stelele,
Codrul cu smicelele,
Dar mai drag partidul bun
Ce-a-nflorit traiu-n cătun.
Doină zisă-n mîndre vremi
Tu pe tînăr drum ne chemi
Drumul holdelor bogate,
Tot cu pluguri noi arate
Pluguri de la muncitori
Să ne facă anii flori.

Cui ne-a adus zorile
Si-a-nmulţit comorile,
Fie-i calea fără spini,
Aşternută cu lumini.

Cules în comuna Surduc, raionul
Jibou, regiunea Cluj.

EXCURSIUNi LA ROMANIA
Afară din Sezon --

Puteţi Călători la Romania cu Avionul Jet
Pentru Cottul de $7lB de la New York

Zborurile Sînt Zilnice—Puteţi Pleca Oricînd
Preţul de $718.00 Va Fi în Vigoare Pînă la

1 Aprilie 1961
Vă Putem Procura Viza în Timp de 7 Zile

Dotele de Plecore în 1961
Pentru Călătoriile Conduse de Noi:
26 Moi 7 lulie
27 lunie 8 August -

înregistrat*-Vi Acum
Pentru Turneele (Călătoriile) Conduse de Noi

Scrieţi azi la:

The Chima Travel Bureau, Inc.
1132 South Main St. Akron 1, Ohio

Telefonul: POrtage: 2-7469
Experienţa Noastră de 41 de Ani, Este Garanţia

Serviciilor Ce Vi Le Putem Oferi
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