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Se împlinesc Doi Ani de la
Moartea Fratelui G. Vocilă
PESTE două zile de la data acestei ediţii a ziarului nostru se

vor împlini doi ani de la moartea fratelui nostru George
Vocilă. In ,4 săptămîni de la data acestei ediţii se Vor împlini
16 ani de la eliberarea patriei noastre natale de sub jugul

fascist antonescian şi nazist.
Multe s-au petrecut de la moartea fratelui Vocilă. Dacă

ar fi fost în viaţă, de cită bucurie ar fi fost cuprins, urmărind
măreţele realizări ale fraţilor noştri de dincolo şi de planul în-
drăzneţ de muncă adoptat la Congresul al 111-lea al Partidului

>
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George Vocilă

Muncitoresc Romîn, recent
conclus la Bucureşti!

Dacă ar fi fost azi între noi,
cu cîtă mulţumire sufletească
ar fi salutat puterea crescîndă
şi realizările întregului lagăr al
socialismului! Si ştiind prin
cîte greutăţi a trecut ziarul
nostru în perioada de tri s t p
amintire a mccarthismului, s-
ar fi bucurat să vadă că ziarul,
cu care s-a identificat şi pen-
tru care a luptat pînă-n ulti-
mele momente ale prea scur-
tei sale vieţi, a revenit la for-
matul mare, mulţumită devo-
tamentului şi sacrificiilor prie-
tenilor ziarului nostru.

In cinstea memoriei sale
şi anul acesta vom avea Pic-I
nicul Memorial din Akron.

Din acel oraş, unde, ca tînăr băiat venit din Bucureşti, unde
a fost silit să muncească ca slugă la unul din foştii boieri, s-a
plămădit ca muncitor conştiu în rîndurile comunităţii romîne
americane şi muncitorimii americane. •

Dacă fratele Vocilă ar fi azi printre noi, grija deosebită
a dînsului ar fi răspîndirea ziarului nostru şi asigurarea apari-
ţiei sale, pentru ca acest organizator şi îndrumător colectiv
să-şi poată duce munca sa nobilă înainte spre făurirea unei
lumi libere, paşnice şi prospere pentru toţi cei ce muncesc cu-
braţele şi cu creierul.

In memoria acestui vrednic frate, fiu al ţărănimii romîne
şi al muncitorimii americane, să participăm în număr cît mai
mare la Picnicul Memorial din 7 august de la Akron, Ohio, şi
să ducem lupta măreaţă pentru pace înainte, pentru care fra-
tele George Vocilă şi-a dedicat întreaga sa viaţă adultă I

Unele Amănunte Despre
Noul Stat Congo din Africa

(Cont. din pac. l-a)
juns a indica că Congo-ul Bel-
gian este una din regiunile bo-
gate ale lumii. Pe teritoriul
Congo-ului se produce 70-80
la sută din producţia mondială
de cobalt (primul loc în lu-
mea capitalistă), 60-70 la su-
tă din extracţia de uraniu a
lumii capitaliste şi al 4-lea loc
în producţia de cositor. Dar
la bogăţiile de mai sus tre-
buie adăugate bogatele rezerve
de aur, cupru, diamante, wolf-
rom şi alte minereuri. După
cum se ştie, în 1944, Belgia a
cedat Statelor Unite exploata-
rea completă a zăcămintelor de
uraniu, cît şi alte ramuri ale
industriei extractive şi de pre-
lucrare a minereului. Nu este

un accident şi nici ca semn de
generozitate că marile trusturi
şi firme bancare se interesează
de aproape de Africa.

Care A Fost Soarta
Populaţiei Băştinaşe

Poate că unii ar crede că în
faţa acestei bogăţii imense,
populaţia congoleză a trăit
cum nu se putea mai bine. Da-
că s-ar da crezare broşurilor
marilor firme belgiene şi ale
altora, care au stors vlaga po-
porului de baştină de atiţia a-
mar de ani, aşa ar fi.

Din nefericire, tabloul este
cu totul altul. Imperialiştii au
jefuit fără milă avuţia congo-
lezilor şi au ţinut poporul în
cea mai neagră mizerie, într-o
atare înapoiată de nedescris
din punct de vedere economic,
politic şi cultural. Faptul este
că 97 la sută din populaţia
băştinaşă este analfabetă (neş-
tuitoare de carte).

Dar asta nu e totul. Popu-

laţia băştinaşă, afară de cei
bogaţi şi lacheii colonialişti-
lor, e nevoită să locuiască în
barăci nesănătoase, iar munci-
torii de culoare sînt nevoiţi să
lucreze 14-16 ore la zi. Sala-
mul muncitorului de culoare, pe
de altă parte, conform datelor
Federaţiei Sindicale Mondiale
prezentate Comitetului Econo-
mic şi Social al Organizaţiei
Naţiunilor Unite, este de peste
5 ori mai mic decît al munci-
torilor albi.

Ca să vă daţi seama cu cîtă
/.omenie" au fost trataţi de co-
lonialiştii albi, e de ajuns a
menţiona că salariul lor nu le
permitea să-şi asigure măcar a
zecea parte din cele necesare
traiului.

„Robi în propria lor ţară,
minerii, ca alţi muncitori din
Congo, sînt siliţi de către ex-
ploatatori să poarte la gît o
zgardă de metal sau de frm-
ghie pentru a putea ft recu-
noscuţi". (Florian Jurca)

Independenţa cîştigată de
curînd n-a venit din aer şi ni-
ci din generozitatea colonialiş-
tilor belgieni. Ea a fost dobân-
dită de populaţia băştinaşă du-
pă multe lupte singeroase, du-
pă mari sacrificii şi prin mişca-
rea de eliberare naţională a ţă-
rilor Asiei şt Africii. >

Se poate spune că lupta e
departe de a se fi terminat.
Luptele sîngeroase care au iz-
bucnit în ultimele săptămîni ne
arată că sînt forţe colonialiste
care stau la pîndă şi provoacă
lupte fratricide, pentru a-şi
păstra locurile lor preferate de
exploatarea bogăţiilor imense
ale Congo-ului. Solidaritatea şi
vigilenţa popoarelor n-au fost
nicicînd mai necasare ca acum.
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După ce notă absenţele, bă*
trînul profesor de mate*

matică Laurenţiu Chifor îşi
roti privirea peste capetele
elevilor şi, masîndu-şi, după
obicei, lobul urechii, întrebă:

—Ce se mai aude, băieţi?
—Avem un coleg nou!

răspunseră mai mulţi deoda-
tă.

Profesorul îşi schimbă o-
chelarii şi privi atent spre
fundul clasei. Proaspătul e-
lev, care se ridicase sfios din-
tr-o bancă, era un copilan-
dru blondâriu şi subţirel, îm-
brăcat şi pieptănat cu deose-
bită grijă şi dichis.

—Aşa, foarte bine .
. .

Cum te cheamă şi de unde
s£ui matale că vii?

—Mă numesc Selagea E-
mil. Sînt din Bucureşti . . .

—Chiar din Bucureşti? Du-
pă nume aş fi zis că eşti din
Bistra. Aci, pe valea Bistrei,
avem un sat care se cheamă
Bistra. Există foarte mulţi Se-
lagea acolo.

—Tăticu’ e din Bistra.
—Ce spui comedii, băia-

tule!—se învioră bătrînul. Te
pomeneşti că taică-tu mi-a
fost elev.

Si, ridicîndu-ae de la cate-
dră. trecu cu paşi mărunţi
printre rîndurile de bănci.

—la spune tu, băiatule, nu
l-ai auzit vreodată pe tatăl
tău vorbind de Laurenţiu
Chifor? Că ar fi avut’în cla-
sa întîi de liceu un profesor
de matematică pe nume Chi-
for?

—Nu, nu l-am auzit—apuse
roşind elevul.

—Se poate. De altfel sîht
mulţi ani de atunci. Douăze-
ci şi trei exact. O fi uitat, să-
racul . . .

—De ce săracul?
¥ ¥ ¥

PROFESORUL rotunji o-
chii. Pe urmă rise fără glas,
prinzîndu-se de ureche:

—Nu-ţi place că-1 fac să-
rac? Dar aşa a fost: sărac şi
fără noroc şi bătut amarnic
de soartă ... Aşa, da. lar
tu, în loc să-mi faci morală,
mai bine spune-mi: cu ce se
ocupă părintele dumitale?

—E inginer.
—lnginer? Atunci da,

sigur—e vorba de cu totul
alt Selagea. Nici unul dintre
cei trei Selagea la care mă
gîndeam eu n-a putut, sărma-
nul, să ajungă mai departe
de clasa întîi de liceu . . .

Si, fiindcă simţi nevoia să
se aşeze, porni încetişor în-
dărăt spre catedră.

—La Bistra, pe vremea a-
ceea oamenii nu ştiau nici să
scrie, nici să citească. Cei mai
bătrîni nu văzuseră în viaţa
lor nici cum arată un tren . ..

—Dar Selagea cine a fost?_
—întrebă un glas.

—Voi vreţi să mă duceţi
cu vorba ca să treacă ora. Nu-
i aşa?

¥ a ¥

DAR DE FAPT curiozita-
tea copiilor îi făcea plăcere.
Aşa că pînă la urmă le po-
vesti cu glas molcom, bătrî-
nesc, despre cei trei Selagea.
Trei elevi, veri între ei, • pur-
tau numele acesta. Toţi trei
erau din Bistra şi toţi în cla-
sa întîi de liceu.

—lmi amintesc ca azi. Să
poftească la răspuns: Sţlagea
Onisia, Selagea Achim şi Se-
lagea Traian. Coborîseră de
la munte în oraş, la Neagra,
fără voia părinţilor. Numai şi
numai de dragul învăţăturii.
Dimineaţa se prezentau la
şcoală, iar după-masă lucrau
ca salahori la fabrica de stic-
lă din localitate. Rupţi, flă
mînzi, fără cărţi, fără caiete,
vai de sufletul leri Cu toate
acestea erau* printre primii la
învăţătură. In cele din urmă
au trebuit să întrerupă învă-
ţătura. N-au avut cu ce să-
şi plătească taxele şcolare . ..

¥ ¥ ¥

DIN FUNDUL CLASEI •-

levul cel nou întrebă:
—l-aţi mai văzut de atun-

ci vreodată?
—Dumneata, văd. doreşti

să le ştii pe toate .
. . l-am

mai văzut, da. Prin 1944, am
făcut cu elevii mei o excur-
sie la munte. La minele de

plumb din Scorbura m-am in-
tîlnit cu Traian şi Achim. A-
mîndoi mineri. Slabi, bolna-
vi şi amărîţi. Aveau pe atun-
ci aproape douăzeci de ani.
l-am întrebat şi de Onisia.
Nu mai ştiau nimic de el.

Elevii tăceau nemişcaţi.
Laurenţiu Chifor aurise:

—Voi aţi vrea acum să af-
laţi şi ce s-a întîmplat pe ur-
mă cu ei . .

. Ei, vedeţi, pe
asta n-am aflat-o .

.
. Dacă,

nu s-au prăpădit erau tare,
tare slabi . . . Cine ştie? I . . .

Dar să lăsăm povestea asta!
Aciftn. dacă îmi permiteţi,
vom face împreună şi puţină
matematică . . .

★ ,

Dinspre poartă, pe aleea
mărginită cu merişori tun.şi,
cu pitici de piatră şi ţăruşi cu
globuri colorate, se apropia
un bărbat. Laurenţiu Chifor
îşi schimbă la repezeală o-'
chelarii şi, ieşind în cerdac,
întrebă:

—Pe cine căutaţi?
—Pe dumneavoastră—zim-

bi necunoscutul. 1 se prezen-
tă: inginer Selagea.

Bătrînul se însenină:
—Vă . .

Si-I pofti îrefVibdaia cea
mare” dinspre stradă.

Acolo musaţjirtţf privi o
vreme bărbaţii ntnistăcioşi şi
femeile în crinoline din ta-
blourile ovale de pe pereţi,
ascultă melodia vieneză pe
care o storcea cu greu pen-
dula veche din dormitor—pe
urmă, surîzînd, spuse:

—Fac parte din conduce-
rea universităţii populare a u-
zinei noastre. Ne-aţi predat o
conferinţă: ~Minunile ştiin-
ţei”. Am citit-o.

—Cred că nu am găsit tit-
lul cel mai potrivit. Mai ex-
act ar fi trebuit să-mi inti-
tulez prelegerea: ~Viitoare şi
apropriate succese ale ştiinţei
aplicate din ţara noastră”.
Cum v-a plăcut totuşi redac-
tarea?

«sa
—IN GENERAL, consider

—spuse, tuşind, inginerul.
că aţi folosit o documentaţie
puţin cam veche.

—Cît de veche?
—Ştiu eu? De trei-patru a-

ni. Poate chiar mai mult. . .

—şi netezi cu palma filele
manuscrisului, lată un exem-
plu: „cu ajutorul atomilor rar
dio-activizaţi scrieţi dv.—
oamenii de ştiinţă vor putea
urmări viaţa internă a plante-
lor, iar cu ajutorul ultrasune-
tului, tehnicienii noştri vor
descoperi prompt şi eficace
defecţiunile instalaţiilor” . . .

Din fericire continuă mu-
safirul—atît defectoscopia cît
şi atomii marcaţi se utilizează
de aproape doi ani în ţara
noastră. lar dv. aţi pus totul
la viitori ...

¥ ¥ ’■ ¥

PROFESORUL clipi des.
fără să răspundă.

—Mai departe: ..din sarea
de bucătărie vorp scoate, prin
electroliză, clorul.' Din gazul
metan, acetilena. Cu două
gaze incolore vom produce
un praf alb cu «tare ... ne
vom îmbrăca”. Oamenii din
sală s-ar supăra să le vorbiţi
aşa . . . De aproape un an
de zile avem la Turda o fa-
brică care produce pe scară
industrială aşa ceva.

Profesorul simţi nevoia să-
şi şteargă ochelarii:

—Se vede treaba c-am îm-
bâtrînit rău de tot.

iar tehnicienii noş-
tri' vor putea să producă aci
în ţară mii de televizoare”.
In proiectul de Directive ale
celui de-a! 111-lea Congres cif-
ra aceasta e de ordinul' zeci-
lor de mii. Si aşa mai depar-
te .. .

* —Cu alte cuvinte vreţi să
spuneţi că aţi mai găsit şi al-
te gTeşeli? şuşoti profeso-
rul. ,

¥ ¥ ¥

INGINERUL închise manu-
scrisul :

—Venisem de fapt să vă
fac şi.o propunere: cu Voia
dumneavoastră v-aş putea
pune la dispoziţie o docu-
mentaţie mai actuală. Pe ba-
ca ei aţi putea ţine o confe-

Prin Cultură,
Spre Lumină

şi Progres!

Schiţă de...
Liviu Maior

and *

k-Ai Kx ilw&HI TE.

La Congresul al 111-lea al Partidului Muncitoresc Romîn, recent
încheiat la Bucureşti, s-a raportat ci „sectorul socialist din agri-
cultură cuprinde peste 81 la sută din numărul gospodăriilor ţărăneşti
si din suprafaţa arabilă a ţării. A fost lichidată chiaburimea, cea
mai numeroasă clasă exploatatoare, desfiinţîndu-se astfel ultimele
forme de proprietate capitalistă".

' In planul de 6 ani (19G0-1965) se mal prevede încheierea defini-
tivă a colectivizării agriculturii in R. P. Romînă.

rinţâ instructivă şi interesan-
tă.

Bătrînul se apucă de ure-
che:

—Voi face cum spui dum-
neata. Personal, am însă şi eu
o rugăminte: nu mai povesti
şt altora întîmplarea asta.

Pe urmă plecă, păşind mă-
runt, ca să aducă din bucătă-
rie dulceaţă şi cafele.

—De fapt vizita mea are
un dublu scop vorbi mu-
safirul. Unul practic, cum s-a
văzut, şi unul hai să-i zic
—sentimental. Doream să vă
cunosc şi . . .

Din Toată Lumea
150.000 de Voluntari

Pentru Zborul în Lună
După o conferinţă ştiinţifi-

că ţinută recent la Londra, Al-
ia Masevici, profesoară de as-
trofizică la Universitatea din
Moscova şi vicepreşedintă a
Academiei de ştiinţe a U.R.-
S.S., a declarat unor ziarişti
englezi că numai în Uniunea
Sovietică s-au primit pînă a-
cum peste 150.000 de oferte
din partea voluntarilor pentru
primul zbor spre Lună.

Alia Masevici a arătat că tu-
turor acestora li s-a răspuns
cam in felul următor:

~Luăm notă de propunerea
dv., dar trebuie să vă facem
cunoscut că nici o fiinţă umană
ou va participa la un zbor spa-
ţial atît timp cît problema se-
curităţii şi a întoarcerii sale pe
Pămint nu vor fi total rezol-
vate”.

Savanta sovietică a declarat
că, de altfel, şi ea însăşi şi-a
rezervat un loc intr-una din
primele plecări spre Lună.

—Îmi permiteţi să vă spun
că aveţi un copil frumos şi
deştept. leri l-am ascultat,
mi-a răspuns admirabil şi i-
am dat nota 10. Ştiţi, în ziua
In care l-am cunoscut mi-a
venit aşa tam-nisam să-l în-
treb: măi. băiatule, tatăl tău
nu mi-a fost cumva elev?
Am avut pe vremuri trei e-
levi cu numele de Selagea.
Noi, bătrinii, trăim cu amin-
tiri şi cu închipuiri de tot
felul.

de DEMOSTENE BOTEZ

AZI ra-am mutat In casa asta nouă.
Acel care-a făcut-o unde-i oare?

Cu mîinile lui mari şi muncitoare
El a-nâlţat aici această casă.
Aş vrea să-l chem în casa lui la masă,
Să-mpart cu dînsul pîinea pe din două.
Si-a dăruit aicea luni de viaţă,
Pe punţi aeriene, ca zidar.
A pus ciment şi-a plămădit mortar;
Si macarale se plimbau spre stele,
El le-a primit ca un Ceahlău, pe schele,
Din zori, în fiecsue dimineaţă.

Aici e tot făcut de mina lui,
Ca pentru-o fată ca să-i fie zestre,
Si cadrul înstelat de la ferestre,
Si fiecare cărămidă-a fost culcată
Ca un copil, cu grija lui de tată.
El a bătut şi cel din urmă cui.

Primul Bloc «I Noului Oraş
DEVA. R. P. R. An u 1

trecut, în marginea satului
Strei Sîngeorgiu, a început
construcţia unui nou oraş pen-
tru siderurgiştii uzinei Victo-
ria din Calan. Lucrările sînt
executate de Trustul regional
de construcţii Hunedoara.

Prin munca însufleţită a con-
structorilor, zilele trecute a fost
dat în folosinţa siderurgiştilor
din Calan primul bloc din ca-
drul noului oraş muncitoresc.
In curînd vor mai fi date în
folosinţă alte două blocuri.

O Staţie Pilot
Pentru Prepararea

Minereurilor de Fier
La Teliuc a intrat în func-

ţiune o staţie pilot pentru pre-
pararea în suspensii grele a mi-
nereurilor de fier.

Darea în exploatarea in-
stalaţiei vine în ajutorul .mi-
nerilor de la Teliuc, care ur-
mează să extragă şi sâ livreze
furnalelor din Hunedoara şi
Calan cantităţi sporite de mi-
nereu de fier. Cu ajutorul sta-
ţiei vor putea fi utilizate cu
rezultato bune şi minereurile
sărace în conţinut metalic.

ZIDARUL CASH! MULE

Noutăţi din Republica Populară Romînă

Aud scrîşnind mistria-i pe nisip
Si la un foc, in fiecare seară,
L-aud cîntînd un cînlec, înlr-o doară,
Si îngropindu-1 în perele, tare,
Cu gînd să-mi fie casa primitoare.
Si eu acum nu-1 ştiu măcar la chip.

Pe unde-o fi dormind acum în seara
Cînd se-mbulzesc atîţia nori pe cer?
In universul cărui şantier
Visează-acum palate şi statui
Dintr-un granit cioplit de mina lui,
Ori marmură naivă de Carara?

Aş vrea să-l chem, să stau cu el la sfat.
Va nimeri, că ştie foarte bine
Si fiecare treaptă pîn-la mine.

*Eu l-aş primi cu multă bucurie
Dac-ar veni la mine-n ospeţie.
I-aş mulţumi că-i sînt îndatorat.

Tabere de Vară
Pentru Pionieri

TIMISOARA. R. P. R.
Peste 6000 de elevi din şco-
lile regiunii Timişoara îşi vor
petrece timp de 3 săptămîni
în mai multe serii la rind o
parte din vacanţă în pitoreştile
staţiuni balneo - climaterice
Herculane, Buziaş, Lipova,
Poiana Rusca, Poneasca şi al-
te localităţi.

In acelaşi timp în regiune
mai există şi tabere organizate
pe lîngă şcoli care vor găzdui
alte mii de elevi din regiune.
Din regiunea Timişoara vor
pleca şi la mare sute de co-
pii.

(Agerpres)

Explicaţia Unor Cuvinte
din Articolul „Acţiunea
Razelor Ultraviolete"
toracelui*= coşului pieptului,
pigmentaţie = substanţa care and&

culoarea pielii.
nevralgii=durerl acute simţite de-

ft lungul unui nerv.
aecese=revenirea unei boli.
sub-nutriţii = prost hrănite (mal

nutrition).
contraindicate = circumstanţa

particulară care împiedică în-
trebuinţarea unui medica-
ment.

folosire a razelor ultraviolete
vor fi date numai de către me-
dic pentru fiecare caz în par-
te, atit in tratamentele făcute
la aparate speciale de ultra-
violete cît şi la folosirea raze-
lor naturale emise de soare.
Folosirea radiaţiilor fără con-
trol poate avea efecte nefavo-
rabile asupra organismului şi,
în unele cazuri, duce la agra-
varea unei serii întregi de ma-
ladii (boli).

De aceea, înainte de a păşi
pe plajele ştrandurilor sau ale
mării, prezentarea la consulta-
ţiile medicului dv. este abso-
lut necesară.

Dr. Silvia GHEREA

Acţiunea Razelor Ultraviolete Asupra Organismului
Razele ultraviolete au o ac-

ţiune binefăcătoare asupra or-
ganismului omenesc şi sînt in-
dicate în mod special într-o
serie de maladii. După ano-
timpul iernii, cu cele mai mul-
te zile noroase, fcînd razele
ultraviolete emise de soare nu-
şi pot produce efectele asupra
organismului nostru, apar zi-
lele calde şi însorite ale pri-
măverii şi verii, bogate în a-
ceste radiaţii. Pentru a bene-
ficia da acţiunea lor esta bine
să cunoaştem cîteva reguli
care să ne conducă în cura
de raze ultraviolete.

Cum Ne ~Bronzăm*'
Sensibilitatea la razele ul-

traviolete diferă de la individ
la individ. Blonzii sînt mai
sensibili decît bruneţii. Per-
soanele slabe şi cu pielea us-
cată au o sensibilitate scăzută
în comparaţie, cu cele grase.
De asemenea, la aceeaşi per-
soană diferitele regiuni ale te-
gumentelor (pielii) au o sen-
sibilitate variată. Cea mai mare.
o au tegumentele feţei, a 1 e
pieptului, ale abdomenului fi
ale spatelui. In ordine deseres-
cindă, sensibilitatea la raza va
fi mai mică pe tegumentele

braţelor, ale regiunilor late-
rale ale toracelui, la pielea gî-
tului, a genunchilor, pulpelor
şi coastelor; fi, in sfîrşit, cea
mai mică o au tegumentele
mîinilor şi ale labelor picioa-
relor.

Cunoaşterea acestei sensibi-
lităţi diferite este importantă
pentru a nu expune razelor în
mod exagerat regiunile m ai
periclitate, fapt care ar putea
avea efecte supărătoare asu-
pra pielii fi a organismului în
general.

Eritemul (roşeaţa pielii) se
intensifică dacă imediat după
expunerea la raze se procedea-
ză la masarea pielii iradiate.
Eritemul dispare după cîteva
zile şi în urma lui apare pig-
mentaţia. Acţiunea binefăcă-
toare a razelor ultraviolete nu
este în funcţie de intensitatea
pigmentaţiei. Ea poate fi bu-
nă şi în cazurile în care pig-
mentaţia e mai puţin intensă.
Deci. nu intensitatea „bron-
zării** e totul I

>

Acţiuni Generale Asupra
,

Organismului
Sub acţiunea razelor ultra-

violete creşte imunitatea lew*

fecţii a organismului. Creşte
cantitatea de calciu şi fosfor
în sînge. Nivelul glicemiei la
diabetici scade: Dozele mici
de ultraviolete îmbogăţesc
sîngele in globule roşii. Ten-
siunea arterială scade la doze
de raze ultraviolete care pro-
duc eritem şi sînt aplicate pe
regiuni mai întinse ale corpu-
lui. ,

Indicaţii Speciale Ale
Raselor Ultraviolete

Se folosesc în nevralgii, în
nevrite şi în inflamaţii acute
superficiale ale pielii cum
sînt: accese, hidrosadenite,,
foliculite etc.

Astmul bronşic beneficiază
de iradiaţiile făcute asupra to-
racelui, aplicate în doze de
eritem.

Convalescenţii, * anemicii,
sub-nutriţii şi debilitaţii vor
face iradieri generale ale cor-
pului, care tonifică organis-
mul.

Razele ultraviolete sînt con-
traindicate în tuberculoza pul-
monară evolutivă. Sînt de a-
semenea contraindicate în fle-
bitele acute, în tumorile malig-
ne şi în bolile care dau he-
moragii. Da aceea indicaţiile de

—I-am cunoscut bine pe
cei trei Selagea spuse oas-
petele, privind peste margi-
nile ceşcuţei. Mam bucurat
mult cind băiatul meu mi-a
povestit că le păstraţi o a-
mintire frumoasă . . .

V-aţi
întrebat ce s-a întîmplat cu
ei . . .

Aş putea să vă răs-
pund eu. Toţi trei sînt—cum
să vă spun—bine, sănătoşi.

. .

Cu rosturi şi destine precise
în viaţă.

a. ¥ ¥

LAURENTIU CHIFOR îşi
căută din nou lobul urechii:

—Eli da, s-ar putea să fie
aşa .

. .
Dumneavoastră, care

sînteţi din Bistra, aţi avut po-
sibilitatea să-i cunoaşteţi mai
bine. De atunci sînt aproape
23 de ani şi, vedeţi, eu am

rămas cu imaginea lor de pe
vremea aceea. Ce spuneţi că
fac?

—Traian e căpitan de avia-
ţie. Achim, operator chimist
într-o uzină de pe valea Ol-
tului. Amîndoi s-au însurat,
amîndoi .

. .

—Dar bine, din ceea ce
spuneţi înţeleg nu numai că
sînt bine sănătoşi, dar au în-
văţat mai departe!

—Foarte exact .
.

. Nu în-
ţeleg însă de ce vă uimeşte
treaba asta! Traian şi Achim
nu «înt singurii oameni care
după eliberare şi-au reluat
studiile, chiar la o vîrstă mai
înaintată. Nu sînt singurii care
şi-au refăcut viaţa şi vi-
sele .

. .

—Da, da. da . .
. Dum-

neavoastră aveţi dreptate, dar
trebuie să mă înţelegeţi, to-
tuşi! De atunci sînt ani de
zile. Eu i-am lăsat trişti, bol-
navi şi săraci. Aveau douăze-
ci de ani, o vîrstă la care o-
mul nu se mai gîndeşte să
intre în liceu. lar Gnisia? Bă-
iatul ăsta avea la matematică
un talent cu totul deosebit.

¥ ¥' ¥

INGINERUL aşeză ceşcuţa
pe masă:

—Onisia a călătorit şi el pe
un drum asemănător. A fost
o vreme muncitor la o uzină
din Capitală, A urmat, la fel
ca verii săi, liceul seral. Pe
urmă s-a înscris la' politehni-
că şi

. . . azi e inginer. S-a în-
surat, are un băiat . . ,

Profesorul Chifor îşi pr i -

vea, nemişcat, musafirul:
—Mai rămîne să adăugaţi

—şopti el cu vocea sugruma-
tă de emoţie, cercetîndu-1 cu
atenţie—că inginerul Onisia
Selagea a plecat apoi la Nea-
gra, are un copil la liceul
meu, iar în după-amiaza zi-
lei de azi a făcut o vizită bă-
trînului profesor Chifor . .

.

. Musafirul se ridică brusc in
picioare, surîzînd:

—Ceea ce bănuiţi e foarte
adevărat! Mă numesc Onisia
Selagea, sînt inginer şi v-am
fost într-adevăr elev acum
două-zeci şi ceva de ani . .

.

doar că personal, nu găsesc
nimic neobişnuit în toată in-
tîmplarea aceasta.

(Din ..Flacăra41
)
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