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Cititorii Au Cuvîntul...

După Destule Greutăţi Am Ajuns Unde Am Dorit
împărtăşim cu cititorii zia-

rului nostru esenţa unei scriso-
ri de la prietenul loan Hinda,
care s-a repatriat, scrisoare a-
dresată fratelui N. Kish, şi
poartă data de 6 februarie
1961. Urmează scrisoarea:

Iţi scriu această scrisoare,
frate Kish, ca să-ţi spun că
după atîtea dificultăţi am a-
juns unde am dorit, în scumpa
patrie natală. De asemenea, du-
pă o lună şi I 7 zile au sosit
geamantanele în 3 februarie din
South Hampton, Anglia, şi m-a
costat o groază de bani and i n
cauza greşelii agentului aşa
mi s-a spus. Ar fi bine ca
agenţii care se angajează să
trimită turişti să ştie ce au de
făcut şi cum să îndrumeze pe
oameni, ca să înlăture neplăce-
ri şi spese în plus.

Vei şti că am fost bolnav
cu urechile, aproape o lună de
zile. M-au dus de aici, de la
Repatriere, la trei doctori şi nu
m-a costat absolut nimica. Ce
să-ţi scriu? Despre viaţa care
o trăiesc? Trăiesc foarte bine,
mîncările sînt foarte ieftine.
Dimineaţa, un ceai şi o bucată
de pîine mă costă I leu. O ca-
fea cu lapte şi un corn, 2 lei.
La ora 12, o supă, mîncare ce
vreai şi orez cu lapte, * 6 lei,
iar seara mănînc ceva mai u-
§or, că nici in America nu
mîncam prea mult. Cu 10 lei
la zi o duc bine. E atîta mîn-
care prin restaurante, de nu
pot să-ţi spun . . . vin, bere,
rachiu, prăjituri de care vreai
să mănînci. E atîta lume prin
restaurante, nu cum spun rău-

voitorii care vin aici, iar cînd
se întorc spun fel şi fel de min-
ciuni.

Ca să-ţi dau cîteva exemple
de alimentele de pe aici: pîinea
albă costă 2.20 lei kilogram-
ul. cea neagră 2 lei, laptele 2
lei kilogramul. Prăvăliile sînt
pline cu ori ce fel de stofe, cu
haine gata, ghete şi de toate.
Stau numai şi mă gîndesc, cum
se poate că într-un timp aşa
de scurt clasa muncitoare a rea-
lizat aşa de mult!

Să vezi Bucureştii noştri, ce
clădiri moderne, cît e de cu-
rat, în fiecare zi e spălat de 3
ori, nu numai în centru, dar în
general. Chiar şi la mahalale
nu ai drept să arunci o bucăţi-
că de hîrtie pe stradă. In fie-
care post de electrică sînt cu-
tii să pui hîrtia sau chibriturile
cînd îţi aprinzi ţigareta.

Ce să-ţi mai spun? Pensia
încă nu am primit-o. C î,n and
am sosit la Bucureşti trebuia să

Cu Drag M-am Dus in Tară
Foaie verde lozioară.
Cu drag m-am dus eu în ţară.
Dar n-am mers să cumpăr

pămînt,
Numai ca să beau şi cînt.
N-am mers să cumpăr avere,
Ci-am mers să-mi văd

mîndrele mele
Cu care m-am iubit cu ele
In tinereţele mele.
Să-mi văd fraţii şi surorile,
Să-mi văd satul, să-mi

văd ţara.

De la Cititori Adunate si înapoiate Lor
Onorată Redacţie:

In cîteva cuvinte vreau să
vă spun că articolele de pe
pagina a 3-a, acelea care apar
sub rubrica ~Cititorii Au Cu-
vîntul", sînt foarte mult citite
de acei care citesc „Românul
American" prin părţile aces-
tea. O trecere deosebită o are
Dialogul sau Convorbirea între
cei doi membrii ai Uniunii şi
Ligii din Ohio. In felul 1 o r
popular, aduc înaintea citito-
rilor chestiuni de interes şi în-
tr-un stil foarte înţelegător. Cu
un cuvînt, tot ce e scris într-
un limbaj mai popular are ră-
sunet.

După ce citesc ziarul aud
comentarii de la diferiţi indi-
vizi care apreciază foarte mult
scrisul popular, adică, ceea ce
înţeleg din cele citite. Si ma-
joritatea, după cît eu pot să
observ, sînt oameni din Ar-
deal, numai cu 4 clase p r i -

mare.

Parcă acuma îi văd pe prie-
tenii mei de pe timpuri cum
citeau pe fostul redactor la
ziarul „America", pe Pascu,
pentru că scria într-un limbaj
popular şi oricine îl înţelegea,
nu cum scriu fugarii de azi,
şi mai ales Posteucă. Pe ori-
cine întrebi, nu ştie ce vrea
să spună acest scrib cititorilor.
Are un vocabular aşa de greoi,
de nici dracu nu-1 înţelege, dar
decum Dumnezeu, la care se
referă aproape în fiecare arti-
col de cîteva ori.

Pe la noi prin Ardeal se
spune la astfel de oameni
~Doamne iartă-i, că nu ştiu
ce vorbesc", dar eu s p un :

Doamne strică-1, dacă mai are
ee strica, că e stricat şi putred.
Mă mir că conducătorii Uniu-
nii şi Ligii nu-şi dau seama cît
rău fac aceste elemente care
se pretind că vor să ne lumi-
neze pe calea ziarului „Ameri-
ca", pe care trebuie să-l su-
portăm, căci ne este impus,
ori ne place, ori nu . . . cum
spunea un prieten din Detroit:
„Vai şi amar de aşa gazetă"!

Scrieţi Intr-un Limbaj
Mai Popular

Mai zilele trecute îmi spune
un prieten: Măi prietene Beu,
cînd primesc ziarul „America"
îl gat de citit în mai puţin de
două ore, că nu e nimic în el
ce mă interesează, pe cînd în
«.Românul American" îmi tre-

buie o săptămînă să-l citesc din
doască-n doască.

Acum, onorată redacţie, aş
vrea să sugestionez să încerca-
ţi să scrieţi şi articolele politice
într-un limbaj mai popular, că-
ci sînt sigur că acei ce citesc
ziarul vor înţelege mai bine, şi
eu ştiu că interesul d-voastră
este ca ziarul să fie citit şi în-
ţeles, ca oamenii să beneficie-
ze mai mult de pe urma mun-
cii d-voastră.

D-voastră trebuie să aveţi
mereu în vedere faptul că mul-
ţi dintre noi am început să
scriem după ce am venit în ţa-
ra asta, pentru că voiam să
comunicăm cu cei dragi din
patria natală, altcum, poate că

merg la Legaţia americană să
arăt numărul de la Social Se-
curity şi ei să-mi schimbe adre-
sa de qcolo aici. Am fost in-
format că pensia va veni la
Legaţie şi ei mă vor anunţa
cînd vine cecul. Am aflat prea
tîrziu care este procedura şi
n-am mers cum am ajuns aici,
dar nu e nimic, voi primi pe
trei luni de o dată.

Ce mai fac prietenii din
America? Eu lociuesc la hote-
lul 7 Noiembrie pe Calea Vic-
toriei, de 6 săptămîni, chiria
mi-o plătesc prietenii de la Re-
patriere pînă primesc aparta-
ment pentru mine şi sora mea.
Dînsa e bolnavă în spital a-
cum. Eu trăiesc ca un prinţ a-
cum la bătrîneţe.

Ar mai fi multe de spus,
dar închei, rugîndu-te să trans-
miţi salutările mele muncito-
reşti la toţi care mă cunosc.
Trăiască lupta pentru pacţl

loan Hinda

Să-mi răcoresc inimioara,
Care plînge tot mereu
După scumpul satul meu.

George Majeran,
Kayvilie, Sask.,
Canada

Nota Redacţiei: Trimiţînd cele
de mai sus, prietenul canadi-
an a mulţumit ziarului pentru
publicarea articolului cu impre-
siile din vizita făcută în pa-
tria natală, cît şi pentru că i-
am trimis ziarul.

mulţi n-am fi ştiut nici cit ştim
astăzi.

D-voastră de la „Românul
American" nu fiţi îngrijoraţi de
cele ce scriu fugarii în „Ame-
rica", căci românii americani
îi cunosc acum şi nu mai dau
nici o ceapă degerată pe acele
elemente'care ş-au părâ»»t ţa-
ra şi acufcn scriu de la mii de
mile, îndeţnnînd poporul de a-
colo la tot felul de rele în
contra conducerii sale.

Ce fel de oameni sînt ei?
De ce n-au stat acolo să ajute
şi să lupte contra greutăţilor,
în loc să vină aici şi să cer-
şească bani pentru acei de - o
pănură cu ei . .

.
ruşine să le

fie! M. Beu

peraţiile din Africa. C în and
Meany a luat parte la
lui ~ ICFTU“ în decembrie tre-
cut la Bruxelles. Belgia, n - a
reuşit să-i convingă pe liderii
sindicali europeni să-l aprobe
pe Irving Brown (american),
ca unul din cei patru ajutori ai
secretarului general al Confe-
deraţiei. Brown a fost re s -

pins deoarece ei îl consideră
ca un „colaborator al Agen-
ţiei centrale de investigaţii"
(CIA agenţia de spionaj a-
mericană). Pînă şi liderii sin-
dicali de dreapta şi-au expri-
mat opoziţia la Brown and i n
cauza de mai sus.

Conducătorii sindicali euro-
peni vor să conducă activită-
ţile sindicale şi „extra - sindi-
cale", mai ales în Africa, pe
calea Confederaţiei, Meany
vrea o maşinărie separată, sub
controlul lui sau al aghiotantu-
lui Lovestone. Reuther preferă
poziţia liderilor europeni. Dar
în ambele cazuri, nu este vor-
ba de a ajuta pe oamenii mun-
cii africani. Nu este vorba de
a veni în ajutorul noilor po-
poare eliberate de sub jugul
colonialiştilor. Documentul ne
luminează şi în această privin-
ţă.

Confederaţia internaţională
a sindicatelor libere, mat ales
reprezentanţii englezi în sînul
ei, este chemată a apăra inte-
resele colonialiştilor în noile
ţări africane eliberate.

Uniunile, care fac parte din
„ICFTU" sînt chemate să în-
locuiască fostele puteri colo-
nialiste apusene, mai ales de

Dl. John Mureşan Avizează Publicul
Noua agenţie de turism romînă americană ARTA TRAVEL SERVICE din

Cleveland, Ohio, cu plăcere anunţă publicul că dL John Mureşan, directorul agenţiei,
s-a întors de cîteva zile dintr-o vizită in patria natală, unde a încheiat un contract cu
Oficiul Naţional de Turism „Carpaţi 4*, pe baza căruia va putea oferi romînilor ameri-
cani, care vor să-şi viziteze rudeniile şi ţara de obirşie, condiţiile cele mai favorabile
de călătorie, atît acelora care doresc să călătorească în grup, cit şi individual.

Pentru grupuri de la 15 persoane în sus putem oferi preţuri speciale, avînd avan-
tajul a călători sub conducerea personală a d-lui John Mureşan, de la îmbarcarea pe
avion-jet din Statele Unite şi pînă la Bucureşti, asigurîndu-le o călătorie cît mai plă-
cută.

Dl. Mureşan, fost secretar general al Uniunii şi Ligii mulţi ani, se angajează să
aranjeze toate cele necesare, inclusiv vizele, pentru călătoriile la Romînia.

Pentru orice informaţii adresati-vă la:

ARTA Travel Service SETS ÎT*
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Combinatul de îngrăşăminte azotoa.se Roznov, din K.P.R. In
clişeu vedem turnurile de răcire şi turnurile de granulare.

Cum E Folosită Pretinsa Mişcare
Sindicală JCFTU” de Colonialişti

y
(Cont. din pag. l-a)

a pune „o stavilă mişcărilor
necontrolate politice şi naţio-
nale".

Si de ce?
„Deoarece este greu de a a-

cuza uniunile de a urmări ţe-
luri colonialiste, ar fi posibil,
cu ajutorul lor, de a stabili re-
laţii armonioase cu noile insti-
tuţii sociale şi politice din Af-
rica, care sînt create acum,
cit şi cu interesele industriale
şi agricole cu care sperăm să
menţinem contact după schim-
bările politice. Ajutorul sindi-
cal va fi necesar pentru a op-
ri naţionalizări iresponsabile şi
pentru a reţine controlul asu-
pra sectoarelor economiei noi-
lor state africane**.

Cu privire la poziţia State-
lor Unite, documentul secret
britanic, reprodus în broşura
„The Great Conspiracy
Against Africa", scoate la i-
veală un raport al unei confe-
rinţe secrete ţinută de ambasa-
dorii americani şi oficiali su-
periori la Lorenzo Marques
(Mozambique), colonie por-
tugheză.

Deciziile acestei conferinţe
secrete au fost bazate pe un
raport pregătit de dl. Rich-
ard Nixon, atunci vicepreşedin-
te al Statelor Unite, în urma
vizitei d-sale în Africa în
195 7. Documentul arată că ra-
portul (study No. 4) pregătit
de Comisia senatorială pentru
afacerile externe mai recent, a-
vea acelaşi scop şi a ajuns la a-
ceieaşi concluzii.
‘'•Documentul britanic spune:

„Scopul Statelor Unite este
de a profita de situaţia dificilă
in care se găseşte Regatul U-
nit (Anglia—n.r.) şi alte pu-
teri europene, înlocuind influ-
enţa şi interesul lor prin pă-
trundrea directă a Statelor U-
nite în Africa, folosind ICFI*U
şi contacte americane, stabilite
cu liderii africani pentru a-
cest scop**.

Pentru a susţine această con-
cluzie, documentul secret bri-
tanic citează o secţie a rapor-
tului d-lui Nixon, cînd a fost
vicepreşedinte.

„Criza colonialismului apu-
sean în Africa este o oportu-
nitate pentru extinderea direc-
tă a influenţei americane".

Dl. Nixon continuă:
„Trebuie să se recunoască

că din punct de vedere politic,
puterile europene în Africa, in-
clusiv Anglia şi Franţa, sînt
în mod irevocabil pătate cu
trecutul lor colonialist. Ameri-
ca nu este moştenitoarea unui
astfel de trecut în Africa. Es-
te acest fapt care o poate face
pe America să fie moştenitoa-
rea viitoarei A#rici*r

.

' Dl. Nixon, conform and o cu-
mentului secret britanic, c o n -

tinuă: ’

„Consider necesar de a pune
emfază pe faptul că de acum
înainte America ar trebui să
meargă înainte să-şi întărească
poziţia ei în Africa. Avînd în
vedere acest scop, ar trebui
să-şi mărească misiunile diplo-
matice, să trimită acolo pe cei
mai cu experienţă experţi po-
litici şi economici, creînd cen-
tre de educaţie şi de informaţii
şi stimulînd pătrunderea capi-
talului privat (american) cît
mai mult.

„Interesele americane sînt
atît de mari incit sintem justi-
ficaţi chiar şi de a asista la
plecarea puterilor coloniale din

De la Consfătuirea Guvernelor-Membre în „Piaţa Comună"
PARIS. După cum rela-

tează comunicatul oficial al
conferinţei guvernelor celor
şase ţări vest-europene, mem-
bre în ~Piaţa comună", nu s-a
ajuns la niciun rezultat im-
portant în „construcţia politi-
că" a faimoasei „mici Eu-
rope". *

Cele şase ţări participante în
„Piaţa comună" sint: Franţa,
Germania apuseană, Italia,
Belgia, Olanda şi Luxemburg.

Din rapoartele presei reiese
că delegaţia Olandei a cerut ca
la conferinţele periodice a 1 e
şefilor guvernelor participante
în „Piaţa comună" să participe
primul ministru al Angliei. Du-
pă cum se ştie, Anglia con*
duce „Asociaţia europeană a
comerţului liber", concurenta
economică a „Pieţii comune".

Preşedintele Charles de
Gaulle s-a opus sugestiei de-

legaţiei olandeze, preferind se-
paraţia între cele două, pentru

ca el să domineze ~Piaţa co-
mună".

Vizita în România
• ✓

Persoanele care doresc să viziteze rudeniile din Ro-
« mânia şi care vor să stea in România ce! puţin două luni,

să se adreseze Părintelui C. luga, 19 Murray Street West,
telefonul: JA. 9-1663, Hamilton, Ontario, Canada.

Prea Cucernicia Sa va pleca cu un grup special din
Montreal, cu vaporul „Homeric", unul din cele mai
luxoase vapoare transatlantice. Cei care sun căl&torit cu
acest vapor cunoaştem serviciul excelent şi comfortul
acestui vapor.

Preţul, de persoană, este foarte convcrabil.
Şederea mai îndelungată in Român. : a se datoreşte

faptului că o mulţime de persoane doresc, ca pe lingă
vizita la rudenii, să facă şi o cură de ape minerale la
renumitele staţiuni balneare—Techirghiol, Mamaia etc. A-
ceste băi sint în special recomandate pentru bolile de
reumatism şi artritism. Multe persoane s-au vindecat in
urma acestui tratament special.

Cei interesaţi sint rugaţi să se adreseze cit mai cu-
rînd Părintelui luga, deoarece timpul este scurt şi trebuie
să ne facem pregătirile necesare.

Românul American

Sfaturi de la
„Social Security
Administration"

Ca să vă protejaţi dreptu-
rile d-voastră cu privire la be-

neficiile de la asigurările socia-
le. „Social Security Adminis-
tration" vă sfătuieşte să cere-
ţi informaţii de la biroul Asi-
gurărilor Sociale ca să fiţi si-

guri că vi se acordă creditul
corespunzător din cîştigurile
dvs.
Asta o puteţi face obţinînd

de la biroul de mai sus din o-
raşul dvs. o carte poştală, cu
specificarea: „Request for
Statement of Earnings", sau
scrieţi o scrisoare la Social Se-
curity Administration, Bălti-
more 35, Md. In scrisoarea dv.
daţi numele dv., numărul de
la Social Security, data naşte-
rii şi adresa dv.

I t i Dorim
»

Grabnică
însănătoşire

D

Ne-a venit vestea că priete-
na SARAH MACOVEI and i n
Highland Park, Michigan, se
află internată la Harper Hos-
pital, unde a fost supusă unei
operaţii la un ochi. Vorbind
cu prietenul Macovei, soţul
dînsei, ne-a povestit foarte bu-
curos că operaţia a fost reu-
şită, şi că dînsa dă înspre în-
sănătoşire, şi e posibil ca pes-
te cîteva zile să se reîntoarcă
acasă. Spitalul este la adresa
3825 Brush, Detroit, iar odaia
unde se află dînsa are numă-
rul 281.

li dorim prietenei Macovei
cea mai grabnică şi deplină în-
sănătoşire.

„Denazificare'
La un tribunal din R.F.G.
Preşedintele: Acuzat Guşti,

pianist in barul „Germania no-
uă". Recunoşti că ai cintat în
repetate rînduri marşul „W i r

fahren gegen Engeland"?
Acuzatul: Recunosc.
Preşedintete: ...Si cîntccul

„Horst Wessel"?
Acuzatul: Recunosc.
Preşedintele:

.
. . Sî alte cîn-

tece incitînd la rasism şi pogro-
muri?

Acuzatul: Recunosc.
Preşedintele: Tribunalul se

retrage pentru deliberare.
Avocatul (în şoaptă): Ce-ai

făcut, nenorocitule? Cin’ te-a

pus să recunoşti?
Acuzatul: N-avea nici un

rost să tăgăduiesc: chiar dum-
nealor mă pun să le cînt în
fiecare seară. Sînt clienţii baru-
lui nostru . . .

Africa. Dacă vom putea cîşti-
ga opinia indigenilor, atunci
viitorul America in Africa va
fi asigurat**.

Joseph Satterthwaite, asis-
tent de seceretar de stat pen-
tru afaceri africane în guvernul
Eisenhower, a fost şi mai des-
chis în această privinţă la con-
ferinţa de la Lorenzo M ar -

quez (Mozambique):
„Noi ar trebui să facem to-

tul în puterea noastră să influ-
enţăm popoarele africana. A-
ceasta ar putea fi realizată cu
succes, prin exploatarea luptei
contra coloniafismuka eu r o-
pean. Este greu pentru d-voas-
tră, ca oficali ai guvern ului să
atacaţi în mod deschis pute-
rile care sînt aliaţii noştri în
NATO. Dar sînt ahe căi de a
face asta. Si una din aceste căi
este prin contactele cu AFL-
CIO şi mişcarea sindicală afri-
cană**.

Documentul secret britanic
admite cu regret că este toc-
mai ceea ce fac liderii sindica-
li americani. Documentul bri-
tanic aminteşte de rezoluţia vo-
tată la Congresul naţional al lui
AFL-CIO, în care se sublinia-
ză ~importanţa factorului sin-
dical în noile guverne** and i n
Africa, cerînd ca guvernul Sta-
telor Unite „si sporească cor-
pul de ataşati sindicali in mi-
siunile diplomatico din Africa
şi să mărească numărul de ~rep-

rezentanţi sindicali" în pro-
gramul african al Departamen-
tul de Stat.
(Concluzie în numărul viitor)

RuLrica femeii

O Seară cu Elizabeth G. Flynn
de MARIA MILA

toate manevrele la care s-a recurs aici la Detroit, ca să

intimideze şi să detragă publicul de la Adunarea îm-
preunată cu o cină, unde urma să vorbească Elizabeth Gurley
Flynn, sîmbătă seara trecută, reuşita morală şi materială, cu

sala plină pînă la refuz şi atmosfera intimă şi frăţească, a fost
răspunsul responsabil şi determiry*t, dat forţelor răului.

Au fost bărbaţi, femei, tineri şi copii, şi grupul nostru
romîn american a fost bine reprezentat. A venit publicul să
plătească tributul binemeritat lui Elizabeth Gurley Hynn.
conducătoarea de seamă a poporului american, care de la
etatea de 16 ani şi-a dedicat viaţa şi şi-a devotat toată energia
luptelor sociale în care s-a angajat poporul american in cursul
zecilor de am, lin/.înd spre o viaţă mai bună pentru omul de
rind—spre socialism.

In Vizită in Ţările Socialiste

Prietenii din Detroit au sărbătorit împlinirea a 70 de ani
ai acestei luptătoare şi a 37-a aniversare a ziarului ~The Work-
er**. Au venit st» o audă, să le povestească despre cele văzute
în timp de tt luni în vizită în cinci ţări socialiste şi de democra-
ţie populară, inclusiv Republic* Populară Romînă.

Si să mă credeţi, că mulţi ar fi vrut să fie romîni de ori-
gină—în seara aceea—, să audă aprecierile şi lauda la adresa
patriei noastre de origină, iar la cei care am fost de faţă ne-a

crescut inima de bucurie şi mindrie faţă de fraţii noştri de
dincolo.

Despre Republica Populară Romînă a vorbit mai mult
Elizabeth Gurley Flynn, şi după cum a mărturisit, a îndrăgit
ţara şi poporul şi nu-i iese de la inimă—aşa în etate cum este

—conducătorul iubit al poporului, dl. Gheorghe Gheorghiu-
Dej, care pe timpuri, din închisoare a pus la cale şi a dat di-
rectivele loviturii de stat, care a dus la eliberarea poporului
romîn de sub jugul hoardelor naziste şi antonescieme.

A vorbit despre bogăţiile naturale ale ţării, despre mo-
dul crud în care a fost exploatată şi sărăcită ţara de străini,
şi despre progresul uriaş ce l-a făcut poporul romîn—sub con-
ducerea actuală—în scurtul timp de I 6 ani.

Totul se plănuieşte acolo pentru binele poporului, a spus
vorbitoarea. Exploatarea bogăţiilor naturale . .

. minerale, pe-
trol, lemne, gaz metan etc., colectivizarea pămîntului, toate
tind la înflorirea şi îmbogăţirea ţării, la o viaţă mai îmbelşu-
gată a poporului. A vorbit despre programul enorm de con-
strucţie de locuinţe şi alte clădiri moderne, a vorbit despre
staţiunile balneare unde-şi petrec muncitorii vacanţa, locuri
care în trecut erau frecventate numai de cei bogaţi, şi a vor-
bit despre securitatea în lucru a muncitorului, în contrast cu
starea de lucruri de aici din ţara noastră, unde milioane dc
oameni sint fără de lucru.

Automaţia E Binevenită

Automaţia acolo nu e un blestem, ci o binecuvîntare.
Acolo muncitorii nu ajung să fie aruncaţi pe stradă din cauza
automatizării, ci li se uşurează munca, productivitatea creşte,
iar oamenii devin mai calificaţi.

A găsit Cehoslovacia foarte dezvoltată industrialiceşte.
şi ajută ţările recent eliberate să înainteze şi ele. Ungaria c

fals reprezentată aici în America, ne spune vorbitoarea. Am
găsit fabrică automată în Ungaria, iar fabrica de oţel nu e
aşezată în inima oraşului, ca aici în America, ci afară, la o
parte, iar între oraş şi fabrică au plantat pădure, ca aerul şi
fumul de la fabrică să nu ajungă în oraş.

A vorbit despre Republica Democrată Germană, despre
monumentul ridicat în memoria celor 8000 de ruşi, victime ale
naziştilor, care au fost îngropaţi la o oarecare distanţă, cre-
zînd că nu vor fi aflaţi. «

Pe unde a umblat, a spus vorbitoarea, pacea e mai pre-
sus de toate în gîndirea şi acţiunile popoarelor, căci ele au
tţecut prin ororile războiului şi ştiu ce înseamnă. Popoarele
din ţările socialiste au admiraţie şi respect faţă de poporul
american şi vor să trăiască în bună înţelegere, atît cu noi,
americanii, cit şi cu popoarele din restul lumii.

Colecta de peste 500 de dolari, un corsaj frumos, pre-
zentat de un grup de vreo 5-6 copilaşi şi o tortă mare şi fru-
moasă. cu.cintarea de ~Happy Birthday" şi alte cîntări, au
complectat programul unei seri frumoase.

EXCURSIUNI LA ROMÂNIA
-- Afara din Sezon

Puteţi Călători hi România cu Avionul Jet
Pentru Costul de $7lB de la New York

Zborurile Sînt Zilnice—Puteţi Pleca Oricînd
Preţul de s7lB*oo Include Hotel, Mîncare şi Vizitarea

Locurilor Interesante, începind cu New York.
Va fi în vigoare pînă la 1 Aprilie 1961

Vă Putem Procura Viza în Timp de 7 Zile
ogpr
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Dotele de Plecare în 1961
. Pentru Călătoriile Conduse de Noi:
26 Mai 7 lulie
23 lunie 8 August

Inregistraţi-Vă Acum
Pentru Turneele (Călătoriile) Conduse de Noi

Scrieţi ui la:

The Chima Travel Bureau, Inc
J132 South Main St. Akron 1, Ohio

Telefonul: POrtage: 2*7469
Experienţa Noastră de 41 de An», Este Garanţia

Serviciilor Ce Vi Le Putem Oferi
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